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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем 
тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), члана 7 Уредбе о 
критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за 
закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година («Сл. гласник 
РС» бр. 21/14), Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки НАРУЧИОЦА Општинске управе 
општине Апатин бр. 110- 13 / 2016-II  од 02. фебруара, 2016. год., Одлуке о покретању отвореног поступка 
јавне набавке и Решења о образовању Комисије за спровођење отвореног поступка јавне набавке –  32/2019, 
Бр, 404-358/2019-IV  од  17.06.2019. године, припремљена је: 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
 
1. Подаци о наручиоцу  
 Наручилац: Општина Апатин,   
 Адреса: ул. Српских владара 29 
 ПИБ:  101269416 
 М.Бр.: 08350957 
 Интернет страница: www.soapatin.org 
 
2. Врста поступка јавне набавке  
 Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 На поступак јавне набавке примењиваће се: 

 Закон о јавним набавкама 

 Подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама 

 Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама (Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/97, 31/01, “Сл. Гласник РС“ бр. 30/10, 18/2016);  

 и други релевантни прописи који се односе на предмет јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке  

 Предмет јавне набавке бр. 32/2019 – набавка радова –  Реконструкција и енергетска санација     
објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву  

Назив и ознака из општег речника набавки:  
 ОРН:  45261210 Кровопокривачки радови 

       45443000 Фасадни радови 
       45420000 Радови на уградњи столарије 

45231400 Радови на изградњи електроенергетских водова 
   45330000 Водоинсталатерски и санитарни радови 
4. Циљ поступка –  назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или 
оквирног споразума 
 Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  
 

 Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
 Не спроводи се електронска лицитација. 
 
6.  Контакт (лице или служба)  

Особе за контакт: (у времену од 8,00-14,00 часова)                 
Нађа Вујовић,                    nadja.vujovic@apatin.rs 
Данијела Ђукић            danijela.djukic@soapatin.org 

        Биљана Десница            biljana.desnica@soapatin.org 

Снежана Радмановић Пејић,                  apadir@soaptin.org 
Оливера Јовановић                                   lopticad@gmail.com 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА 
ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

1. 1. Врста радова 
 

Реконструкција и енергетска санација  објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву  
 
  2.Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 
 
Врста, опис, количина радова и Предмер радова која су предмет јавне набавке дати су у Обрасцу 2 који је 
саставни део конкурсне документације 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 120 (стодвадесет)  календарских дана од дана увођења у 
посао. 
Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 
Гарантни рок: Минимални гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од законском минимума од 
2 (две) године, рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји радова. За уграђене материјале 
важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова 
Инвеститору. 
Место  извођења радова:  Вртића „Дуга“ у Свилојеву , ул. Ослободилачка бр. 18. 
 
ПОЖЕЉАН ЈЕ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ  
Доставља се потписан и оверен од стране овлашћеног лица Понуђача Образац 7 – Изјава о обиласку локације, 
која је саставни део ове  конкурсне документације. 
Понуђачи се могу уверити у све услове градње, техничку документацију, стећи комплетан увид и извршити 
обилазак локације ради давања одговарајуће понуде  у периоду од 08,00  до 13,00 часова, уз претходну најаву.  
Особа за контакт: Снежана Радмановић Пејић, е-маил:  apadir@soaptin.org,  
Оливера Јовановић lopticad@gmail.com 
Понуда понуђача који не достави потврду о обиласку локације, неће се одбити или сматрати непотпуном јер 
обилазак локације није обавезан нити додатни услов конкурсне документације. 
 
 
 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

Техничку  документацију за извођење радова реконструкције и енергетске санације     објекта вртића „Дуга“ у 
Свилојеву чини: 
Пројекат : „АДАПТАЦИЈА И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА ДЕЦЕ „ДУГА“ СВИЛОЈЕВО. 
Главни пројектант  Оливера Јовановић дипл.инг.арх. 
Увид у пројекат је могуће извршити сваког радног дана, у периоду од 08ч до 14ч уз претходну најаву од 2 (два) 
дана путем писаног захтева на меил адресу: (контакт особе: Нађа Вујовић, nadja.vujovic@apatin.rs, Снежана 
Радмановић Пејић apadir@soaptin.org, Биљана Десница biljana.desnica@soapatin.org , Оливера Јовановић                                   
lopticad@gmail.com, Данијела Ђукић danijela.djukic@soapatin.org. 
 
Планова за предметну јавну набавку нема, све је наведено у техничкој спецификацији. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом 
 
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије 
или стране државе када има седиште на 
њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у 
поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 
понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  
Докази: 
Уколико је Понуђач правно лице, 
доставља: 
Извештај о бонитету Агенције за привредне 
регистре (Образац БОН-ЈН),који мора да 
садржи:статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха за претходне 
три обрачунске године, показатеље за 
оцену бонитета за претходне три 
обрачунске године  (2015.,2016. и 2017. 
годину.) 
Уколико је Понуђач предузетник ПДВ 
обвезник, предузетник који води 
пословне књиге по систему 
простог/двојног књиговодства, доставља: 
Биланс стања и биланс успеха са 
извештајем овлашћеног ревизора, порески 
биланс и пореску пријаву за утврђивање 
пореза на доходак грађана на приход од 
самосталних делатности, издате од стране 
надлежног пореског органа на чијој 
територији је регистровао обављање 
делатности за три обрачунске године 
(2015., 2016. и 2017. годину); потврду 
пословне банке о оствареном укупном 
промету на пословном – текућем рачуну  за 
три обрачунске године 2015, 2016. и 2017. 
годину ; 
Уколико претходно наведени документи за 
предузетника не садрже податке о блокади 
за тражени временски период, понуђач је 
дужан да докаже да није био у блокади у 
периоду од 3 године пре објављивања 
јавног позива, који предходи месецу у коме 
је објављен позив за подношње понуда, 
прилагањем и Потврде Народне банке 
Србије, Одељење за принудну наплату, 
Крагујевац, а која ће обухватити захтевани 

 
 
 

 
 

 

- Понуђач треба да докаже да је у протекле 
три обрачунске године (2015, 2016 и 2017. 
години) остварио  укупан  пословни приход 
(за све три године),  у  минималном износу   
од: 25.000.000,00 динара без ПДВ-а; 
 
 
 
 
- Понуђач треба да докаже да  у последње   
3 године  који претходе месецу 
објављивања Позива за подношење 
понуда,  није био у блокади 
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период. 
 
- Понуђач доставља Потврду Народне 
банке Србије, Одељења за принудну 
наплату, Крагујевац о "броју дана 
неликвидности". 
НАПОМЕНА:  
Наведене доказе, понуђач није у обавези 
да доставља уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници АПР-а и 
Народне банке Србије. 
У наведеном случају понуђач доставља 
интернет страницу на којој се тражени 
подаци налазе и фотокопију странице. 
У случају подношења заједничке понуде, 
задати услов о неопходном финансијском 
капацитету, чланови групе понуђача 
испуњавају заједно.  
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, 
за подизвођача не доставља тражене 
доказе о финансијском капацитету, већ је 
понуђач дужан да сам испуни задати услов. 
 
 
____________________________________ 
-Оверена потврда од стране инвеститора 
(Признаће се и потврда која није на 
обрасцу из Конкурсне документације, а 
која у потпуности садржи елементе из 
Конкурсне документације); 
-Фотокопија Уговора 
-Фотокопија окончане ситуације 
 
     
 

 

 
 
 
 
 
 
-Фотокопија важећих сертификата 
 
 
 
 
 
 
 
 
фотокопија пописне листе или 
књиговодствене картице или књиге 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
 

Да је понуђач у периоду од 01.01.2017. 
год.до дана објаве Позива на Порталу 
јавних набавки реализовао уговоре у 
укупној вредности од најмање 
25.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се 
односе на извођење грађевинских и 
грађевинско занатских  радова  и 
инсталатерских радова (водовод, 
канализација,електроинсталације, 
столарија, инсталације грејања) на 
реконструкцији, адаптацији, санацији, 
изградњи и доградњи објеката 
високоградње (стамбени, стамбено-
пословни, пословни и јавни објекти), од 
чега најмање један посао у минималној 
вредности од 15.000.000,00 динара без 
ПДВ-а. 
-Да понуђач поседује ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, ISO 37001 I ISO 50001 из 
области извођења грађевинско –занатских 
радова и електромонтажних радова. 
 

 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Поседовање минимално следеће опреме: 

-Теретно возило за превоз радника и 
алата носивости до 1t-2 комада 
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-Доставно возило минималне носивости  
до 1,5t- 1 комад 

-Камион кипер максималне носивости 3t-
1 комад 

-Машина за машинско малтерисање-1 
комад 

Цеваста фасадна скела минимум 1000м2 

-Алуминијумска скела са платформом 

-Да понуђач поседује полису осигурања 
од професионалне одговорности за 
одговорног извођача радова у 
инималном износу од 3.000.000,00 
динара. 

-Да понуђач поседује полису осигурања  
запослених од последица несрећног 
случаја-незгоде (у случају смрти у 
минималном износу од 300.000,00 
динара; у случају инвалидитета у 
минималном износу од 700.000,00 
динара. 

 

 

 

основних средсатав за опрему која је у 
власништву понуђача, важећи атест за 
машину за малтерисање. 
-Уговор о закупу или лизингу, за опрему 
коју користи по основу закупа или лизинга, 
фотокопија очитане саобраћајне дозволе 
за моторна возила са фотокопијама полисе 
осигурања. 
 
 
 
 
-Копије тражених  полиса важећих на дан 
отварања понуда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-фотокопија М обрасца Фонда ПИО 
(пријаве на осигурање), за лица која су у 
радном односу код Понуђача, 
 
- фотокопије уговора о раду за сваког 
запосленог или по другом основу 
ангажованог радника наведеног  из кога се 
види да су радници запослени или по 
другом основу ангажовани код понуђача;  
 
- фотокопијe лиценце и потврде о важењу 
лиценце за инжењере, за лица без 
лиценце која су оспособљена за извођење 
наведених радова фотокопију доказа о 
траженој струци; (диплому, уверење, 
сертифкат, копију радне књижице и сл.), за 
електричаре доставити уверење о стручној 
оспособљености за рад у близини напона и 
лекарско уверење за рад на висини, за 
возаче возачку дозволу. 
НАПОМЕНА: један радник може да 
поседује више лиценци и потврда.  

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
 

Да Понуђач располаже довољним  

кадровским  капацитетом  уколико  има 

запослених на неодређено и/или одређено 

време или радно ангажована (сходно члану 

197. -202. Закона о раду), минимално 25 

извршилаца , од којих су: 

-најмање 1 дипломирани инжењер који 

поседује важећу лиценцу Инжењерске 

коморе Србије, и то : лиценцу 410 или 411-

који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова 

-најмање 1 дипломирани инжењер или 

инжењер који поседује важећу лиценцу 

Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 

450 који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова. 

-најмање једно лице које обавља послове 
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безбедности и здравља на раду које 

поседује важећу лиценцу издату од 

надлежног Министарства. 

-Грађевински техничар-1 извршилац 

-Зидар-5 извршиоца 

-Столар-тесар-4 извршиоца 

-Молер-3 ИЗВРШИОЦА  

-Грађевински лимар -2 извршиоца 

Бравар-1 извршилац 

-Електричар-електромонтер-3 извршиоца 

-Возачи (C kategorije)-3 извршиоца 

 

 

 
 

 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном 
приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. 
и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. 
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за 
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА 
(Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 
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 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда оцењена 
као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да 
затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Докази које ће наручилац захтевати су: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног 
суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 
доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања 
мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 
понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 
доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
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 Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном 
приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4.  у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 
достављањем доказа наведених у табели. 
 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 
начин. 

 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 
достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 
документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 
приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 
судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима 
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 
ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о 
додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 
писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни 
рок и исти рок за завршетак радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству 
понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 
ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 

7) Образац Изјаве понуђача о обиласку локације и извршеним увидом у пројектно техничку 
документацију  (Образац 7) 

8) Образац референтне листе (Образац 8) 
9) Потврда о реализацији раније закључених уговора  (Образац 9)   
10) Изјава на основу члана 79. став 10. ЗЈН (Образац 10) 
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ОБРАЗАЦ 1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку бр. 32/2019 
Реконструкција и енергетска санација  објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву 

  
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 
2)  

ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 
група понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 
је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
 

Реконструкција и енергетска санација  објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву  
 број: 32/2019  

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 Рок и начин плаћања, 
(у року од 45 дана по испостављеним ситуацијама) 
 

 

 
Рок важења понуде, 

(не краћи од 90 дана, од дана отварања понуда). 
 
 

 

 
Рок извођења радова, (не краћи од 120 дана од дана 
увођења извођача у посао) 
 

 

 
Гарантни период, (не краћи од 2 године за радове, а 
за уграђену опрему према гаранцији произвођача, 
рачунајући од дана извршења уговора)  
 

 

 
Место извршења радова, Svilojevo 
 

 

 
Датум                                      Понуђач 

    М. П.  
    _______________________          ______________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 
сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

ИНВЕСТИТОР: Општина Апатин-Вртић "Дуга" Свилојево 

 

  

ОБЈЕКАТ : Реконструкција и енергетска санација објекта-фаза I-кров, таванице и плафони   

МЕСТО ГРАДЊЕ:Свилојево, ул.Ослободилачка бр.18 

 

  

  

  

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН   

    

Пос. 
пред. 

ОПИС 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

I.   РАДОВИ НА КРОВУ, ТАВАНИЦАМА И ПЛАФОНИМА 
  

01-00 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ 1 2 3 4 5 6 

01-01 Израда и каснија демонтажа заштитне ограде 
ради обезбеђења прилаза и пролаза 
неовлашћених лица и пролазника за време 
трајања радова.         

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.           

    м¹ 40.00     

01-02 Израда и каснија демонтажа заштитног тунела 
ради обезбеђења прилаза и улаза у објекат за 
време трајања радова.       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције         

     ком 2.00     
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01-03 Демонтажа слемењака. Демонтажа, спуштање са 
крова, чишћење и слагање. Читаве одвојити на 
посебну депонију коју удреди Инвеститор. 
Оштећене и шут на посепну депонију.        

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

    м¹ 68.00     

01-04 Скидање кровног покривача од бибер црепа. 
Демонтажа, спуштање са крова, чишћење и 
слагање.Оштећене и шут одвојити на посебну 
депонију коју oдреди Инвеститор         

  

  Обрачун по м² кровне равни изведене позиције.           

     м²  385.00     

01-05 Демонтажа  летви и штафли, спуштање са крова и 
слагање на одређено место. Оштећене и шут 
одвојити на посебну депонију коју oдреди 
Инвеститор       

  

  Обрачун по м² кровне равни изведене позиције.         

     м²  385.00     

01-06 Скидање кровног покривача од салонит плоча са 
помоћног објекта. Демонтажа, спуштање са 
крова, чишћење и слагање.Оштећене и шут 
одвојити на посебну депонију коју oдреди 
Инвеститор       

  

  Обрачун по м² кровне равни изведене позиције.         

     м²  28.00     

01-07 Демонтажа  хоризонталних и вертикалних олука, 
лимених опшава и увала,  спуштање са крова и 
слагање на  депонију коју удреди Инвеститор       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

    м¹ 118.00     
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01-08 Рушење димњака од опеке, део изнад крова и 
део у тавану до таванице.Ценом је обухваћена 
израда потребне скеле, ручно рушење "цигла по 
цигла", вертикални транспорт и одвоз шута са 
утоваром у возило       

  

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.         

    м³ 5.00     

01-09 Чишћење тавана од отпада, смећа и земље, 
спуштање са крова и одлагање на посебну 
депонију коју удреди Инвеститор       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  333.00     

01-10 Преглед плафона приземља од штукатура и 
малтера.Ценом је обухваћено обијање 
оштећених делова склоних паду  као и 
учвршћивање делова који се не демонтирају, све 
потребне скеле, изношење шута на депонију до 
50м.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  100.00     

01-11 Утовар у возило и одвоз отпада, шута и смећа од 
рушења на депонију удаљености до 5 км коју 
одреди Инвеститор.       

  

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.         

    м³ 33.00     

  ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ       
  

            

02-00 КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА И ПОКРИВАЧ         
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02-01 Преглед комплетне кровне конструкције са 
потребним поправкама (платовањем) или 
заменом оштећених и трулих делова 
конструкције до 20 %.       

  

  Обрачун по м² основе крова изведене позиције.         

     м²  100.00     

02-02 Нивелисање нове кровне површине двоводних 
кровова. Набавка нових летава  5x3 цм и 
постављање на растојању 15 цм  за покривање 
бибер црепом.       

  

  Обрачун по м² кровне равни изведене позиције.         

     м²  385.00     

02-03 
Набавка материјала и израда излаза на таван. 
Излаз обухвата дрвени рам од фосни 5/20 цм који 
се причвршћује завртњевима на постојеће дрвене 
греде. На рам се монтира дрвени капак израђен 
од дрвеног рама од летава 3/5 цм обострано 
обложеног ОСБ-3 плочама 8 мм између којих је 
изолација XPS плоча 5 цм. Поклопац се повезује 
за рам шаркама. У свему према детаљу из 
пројекта. Све је обрађено заштитним и завршним 
премазима. Мере узети на лицу места 

      

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

  дим 96/95 цм ком 1.00     

02-04 Набавка материјала и израда степеништа ка 
тавану л= 4,40 м ( од дрвених хоблованих греда 
10/12 цм са газиштима од хобловане фосне д=5 
цм ширине газишта 20 цм) . У свему према 
детаљу из пројекта. Све је обрађено заштитним и 
завршним премазима. Мере узети на лицу места       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         
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    ком 1.00     

02-05 Препокривање крова старим  бибер црепом 
(постојећи скинут, очишћен и пробран 75% и 
новонабављен 25% ). Ценом је обухваћен и 
новонабављеви цреп и сва средства за 
причвршчивање. произвођача.       

  

  Обрачун по м² кровне равни изведене позиције.         

     м²  385.00     

02-06 Набавка и постављање слемењака  за бибер 
цреп, са свим средствима за причвршчивање , а у 
свему према упутству произвођача.       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

    м¹ 68.00     

02-07 Набавка материјала, израда и монтажа увала 
двоводних кровова поцинкованим  лимом . 
Ценом су обухваћена и средства за учвршћивање. 
РШ до 100 цм , а мере узети на лицу места.       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

    м¹ 16.00     

02-08 Набавка и  монтажа хоризонталних олука од 
поцинкованог лима д= 0,55 мм РШ= 33 цм . 
Ценом је обухваћен и сав спојни материјал и 
материјал за учвршћивање.       

  

  Обрачун по м² кровне равни изведене позиције.         

     м²  108.00     

02-09 Набавка и  монтажа вертикалних олука од 
поцинкованог лима д= 0,55 мм РШ= 33 цм . 
Ценом је обухваћен и сав спојни материјал и 
материјал за учвршћивање.       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

    м¹ 40.00     
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02-10 Набавка и  монтажа вертикалних доњих делова 
олука од ливено гвоздених цеви Ø 100  . Дужина 
по вертикали је 2 м.Ценом је обухваћен и  
завршни фазонски комадом са ревизијом и сав 
спојни материјал и материјал за учвршћивање.       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

    ком 8.00     

02-11 Набавка ( или израда) и монтажа металних 
снегобрана типа  за бибер цреп. Постављање и 
количину потребних снегобрана извести по 
упутству произвођача.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  385.00     

02-12 Нивелисање нове кровне површине једноводног 
крова. Набавка нових летава  5x8 цм и 
постављање на растојању 75 цм  за покривање 
новим трапезастим лимом.       

  

  Обрачун по м² кровне равни изведене позиције.         

     м²  28.00     

02-13 Набавка материјала и покривање једноводног 
крова пластифицираним (бојеним РАЛ 3009) 
трапезастим лимом ТР 40/230 д=0,5 мм са 
антиконденз филцом. Ценом су обухваћена и 
средства за учвршћивање, самобушивих вијака са 
неопренском ЕПДМ гумицом и подлошком 
ДИН7504К.  

      

  

  Обрачун по м² кровне равни изведене позиције.         

     м²  28.00     

02-14 Набавка материјала, израда и монтажа опшава 
димњака и других од поцинкованог  лима. Ценом 
су обухваћена и средства за учвршћивање.        
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  Обрачун по м² кровне равни изведене позиције.         

     м²  8.00     

  КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА И ПОКРИВАЧ         

            

03-00 
ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 

      

  

03-01 Набавка материјала и постављање 
термоизолације тавана у крову. На таванску 
подконструкцију се поставља термичка изолација 
од следећих слојева: ПВЦ фолија 1200, слој 
камене вуне ( или плоче полистирена) д=14 цм  са 

паропропусна водонепропусна фолија.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  333.00     

03-02 Набавка материјала и постављање 
термоизолације плафона . По подконструкцији за 
спуштени плафон се поставља прво ПВЦ фолија, 
затим термичка изолација од  слоја минералне 
камене вуне д= 5 цм са минималним 
коефицијентом λ = 0,044 [W/mK] и преко ње се 
поставља паропропусна водонепропусна фолија.        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  222.00     
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03-03 
Набавка материјала и израда спуштеног плафона 
просторија у приземљу на местима где је 
штукатур. Висина спуштања је таква да се 
обезбеди чиста висина просторије до пода од 
3,60 м. Плафони су од гипскартонских плоча 
д=12,5 мм преко металне УД и ЦД 
подконструкције која се качи на носиве делове 
плафонске конструкције. УД профили се стављају 
по ободу, а ЦД у два правца и то горњи носећи на 
размаку 100 цм, а доњи на који се шрафе плоче 
50 цм.  Ценом обухватити и обраду спојева као и 
израду потребних дилатационих спојница. 
Самолепљива мрежаста бандаж трака се лепи на 
спојеве плоча, а затим се глетује у два слоја. 

        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  222.00     

03-04 Набавка материјала и израда дашчаног патоса у 
тавану преко постављене термоизолације. Патос 
је од дасака 24 мм заједно са подконструкцијом.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  333.00     

03-05 Молерско глетовање свих нових површина од 
гипскартонских плоча.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  222.00     

03-06 Бојење нових површина плафона 
полудисперзивним бојама у тону по избору 
наручиоца.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  222.00     
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ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 

      
 

  

              

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I.   РАДОВИ НА КРОВУ, ТАВАНИЦАМА И ПЛАФОНИМА 

01-00 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ          

02-00 КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА И ПОКРИВАЧ          

03-00 ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА И СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ 
       

  

  СВЕ УКУПНО :          

 

Пос. 
пред. 

ОПИС 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

II.  РАДОВИ НА ФАСАДИ 

              

04-00 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ 1 2 3 4 5 6 

04-01 Монтажа и демонтажа фасадне челичне скеле.           

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  490.00     

04-02 Обијање пластике и других рељефа са уличних 
делова фасаде као и лабилних делова малтера.        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  40.00     

04-03 Обијање малтера са оштећених зидних 
површина оштећених механички или од влаге 
(шалитра) ( и око пукотина на зидовима ) 10% до 
укупне површине. Обијање вршити до здраве 
подлоге, тј зида. Ценом је обухваћено и 
чишћење фугни, као и одвоз шута са утоваром у 
возило.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         
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     м²  122.00     

04-04 Демонтажа оштећених и дотрајалих делова 
опшава стрехе. Демонтажа, спуштање са крова и 
одлагање на посебну депонију коју oдреди 
Инвеститор.         

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.           

    м¹ 89.00     

04-05 Утовар у возило и одвоз отпада, шута и смећа од 
рушења на депонију удаљености до 5 км коју 
одреди Инвеститор.       

  

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.         

    м³ 16.00     

  ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ         

            

05-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

05-01 Санирање мањих оштећења и пукотина у зиду 
продужним малтером са припремом подлоге и 
додатком у малтер Sika®ViscoBond или 
еквивалентног производа, а по упутству 
произвођача. ( 1 м² површине = 1 м¹ пукотине )       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  40.00     

05-02 
Санација зидова (у зони капиларне влаге) 
санационим, микрокапиларним, паропропусним 
а за соли непропусним материјалом Hydroment® 
малтером (или одговарајућим) у грубом слоју , а 
у свему према упутству произвођача и техничком 
опису. Минимална дебљина наноса материјала 
Hydroment® малтера је 2 цм. 

        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  122.00     
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05-03 Набавка материјала и малтерисање обијених 
делова спољашњих зидова  продужним 
малтером 1:2:6  са припремом подлоге и 
додатком у малтер Sika®ViscoBond или 
еквивалентног производа, по упутству 
произвођача.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  122.00     

05-04 Израда нове стрехе на демонтираним деловима. 
Стреху урадити у складу са постојећим деловима 
од обрађене даске, бродског пода, ламперије, 
ОСБ плоча.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  45.00     

  ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

              

06-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ           
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06-01 
Набавка материјала и израда контактне 
фасаде.Зидови се предходно премазују 
подлогом и помоћу полимер цементног лепка се 
постављају плоче топлотне изолације од камене 
вуне дебљине 8 цм са λмин=0,036 W/мК. Плоче 
додатно обезбедити учвршћивањем типлама за 
ову врсту фасаде (6-8 ком/м²).На постављене 
плоче врши се двоструко глетовање са 
постављањем мрежице од стаклених влакана 
(углове и крајеве са одговарајућим профилима). 
У свему се придржавати упутстава произвођача и 
детаља из пројекта. Камена вуна се поставља и 
на помоћни објекат (доградњу главног) из 
естетских разлога. Отвори се приликом обрачуна 
одбијају. Уложине се посебно обрачунавају. 

        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  426.00     

06-02 Набавка материјала и израда спољне 
термоизолације  XPS плочама д=6 цм на подлогу, 
на местима сокле у висини 40-50 цм . Плоче се 
набављају и обрађују  по опису за предходну 
позицију 06-01. Истоветну соклу израдити и на 
помоћном објекту из естетских разлога       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  49.00     
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06-03 
Израда пластике и рељефа спољне фасаде након 
постављања термичке изолације. Користе се 
фасадне лајсне и  елементи који су израђени од 
експандираног полистирола, који се премазују са 
више слојева заштите. Заштита је компонента 
хидроизолационог премаза у комбинацији са 
кварцним песком. Елементи се за фасаду лепе 
флексибилним лепком за стиропор, а спојеви се 
лепе нискоекспандирајућом пур пеном и 
обрађују смесом произвођача лајсни. 

        

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.           

  лајсне д=<60 мм око прозора и испод стрехе м¹ 275.00     

  лајсне д=<60 мм испод стрехе и по средини 
фасаде м¹ 178.00   

  

  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ         

            

07-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ         

07-01 Обрада дворишне фасаде силиконско 
силикатним малтером гранулације до 2,0 мм у 
боји по избору Инвеститора са предходном 
припремом премазом са подлогом (прајмером) 
У свему према упутству произвођача.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  259.00     

07-02 Обрада уложина фасаде силиконско силикатним 
малтером гранулације  1,0 мм у боји по избору 
Инвеститора са предходном припремом 
премазом са подлогом (прајмером) У свему 
према упутству произвођача.         

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  29.00     
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07-03 Израда сокле  висине 40-50 цм од декоративног 
дисперзивног малтера на основи акрилног 
везива и природно обојеног камена, или 
одговарајуће типу „wебер тене кулир“ 
произвођача Wебер Саинт-Гобаин, отпорног на 
спољне утицаје, са претходним наношењем 
основног премаза за уједначавање и 
импрегнирање површине. Боја по избору 
Инвеститора.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  49.00     

07-04 Обрада глетованих зидних површина као и 
украсних елемената силикатном бојом 
(Weber.ton silikat, JUB Silicate colour  или 
одговарајућом) у тону по избору инвеститора. 
Приликом бојења извести све потребне 
предрадње по упутству произвођача и техничком 
опису. 

      

  

  Обрачун по м² развијене површине .         

     м²  245.00     

  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ         

08-00 РАЗНИ РАДОВИ   

08-01 Демонтажа постојећих браварских рукохвата на 
улазима.         

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.           

    ком 2.00     

08-02 Набавка материјала и израда ограде и рукохвата 
од прохрома на улазима . Стубови од цеви Ø 50 
на размаку 1 м  учвршћени у подлогу преко 
анкера и бочних носача. Рукохвати и испуна су од 
цеви Ø 40 са завршетцима луком 90⁰.          

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.           
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    м¹ 10.00     

08-03 Набавка, транспорт и монтажа типске 
надстрешнице, по избору инвеститора, изнад 
улазних врата као заштита за спољне степенице. 
Надстрешницa je израђенa од висококвалитетног 
поликарбоната и челичних профила. Дебљина 
панела је 5 мм. Дубина надстрешнице је 120цм, 
а дужина мин 2м. 

      

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

    ком 2.00     

  РАЗНИ РАДОВИ 

 

  

              

РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

II.  РАДОВИ НА ФАСАДИ   

    

04-00 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ          

05-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ          

06-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ          

07-00 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ          

08-00 РАЗНИ РАДОВИ          

  СВЕ УКУПНО :          
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Пос. 
пред. 

ОПИС 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  

без ПДВ-
а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

III. РАДОВИ НА ПОДОВИМА 
ПРИЗЕМЉЕ 

09-00 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ  1 2  3  4  5 6 

09-01 Скидање постојећих подова од  ламината и 
паркета. Уклањају се све плоче. Обухваћено је 
демонтажа, изношење из објекта. Шут одвојити 
на посебну депонију коју oдреди Инвеститор. 
Ценом је обухваћен и одвоз шута са утоваром у 
возило.         

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  135.00     

09-02 
Разбијање постојећих цементних кошуљица и 
осталих подова у целом објекту (као подова од 
керамике, тераца, винил плоча). Разбијање и 
уклањање старих слојева вршити до бетонске 
плоче. Ценом је обухаћено и детаљно чишћење, 
изношење шута, утовар у возило и обвоз на 
депонију до 5 км. Разбијање плочица у 
санитарним чворовима су су обрађени у делу 
Санитарни чворови, а трпезарија у трпезарији.( 
просторија 1,7,8,13) 

        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  36.00     

  ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ         

            

10-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ         
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10-01 Набавка материјала и бетонирање подне 
бетонске плоче бетоном МБ 20 д=8 цм. Ценом је 
обухваћена и сва потребна оплата и израда 
дилатација. (Позиција остављена у случају да 
испод појединих подова не буде бетонске плоче, 
а што се на постојећем стању не може утврдити)       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  0.00     

10-02 
Набавка материјала и израда хидроизолационог 
цементног премаза бетонског пода ( Премазује 
се цео под у главном објекту). Премаз је 
двокомпонентни полимер типа HIDROMAX® Flex 
или одговарајући. Површина мора бити: носиво 
способна, чиста и без слабо везаних делова, 
прашине, водорастворних соли, масти и осталих 
нечистоћа. Пре наношења хидроизолације, 
површину треба наквасити. Приремљену масу 
наносити крутом и робусном четком, у два 
премаза, унакрсним поступком у свему према 
упутству произвођача. 

        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  224.00     

10-03 Набавка материјала, израда армиране цементне 
кошуљице д=4-5 цм. Кошуљца се наноси преко 
постављене термоизолације (са 
подконструкцијом) и ПВЦ фолије. Ценом је 
обухваћена и потребна оплата и арматурна 
мрежа Q131, као и израда дилатација у 
површинама  25-30 м2 .       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  224.00     
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10-04 Наношење масе за изравнавање пода . Након 
сушења извршити брушење и усисавање. Под у 
целости после наношења масе треба да је раван 
са маx. одступањем +/- 1,5 мм.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  224.00     

  ЗИДАРСКИ РАДОВИ          

             

11-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ          

11-01 Набавка материјала и израда термоизолације 
подова. Плоче топлотне изолације од тврде 
камене вуне дебљине 8 цм са λмин=0,036 W/мК.         

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.          

     м²  224.00     

11-02 Набавка материјала и постављање ПВЦ фолије 
преко постављене термоизолације, а пре израде 
цементне кошуљице.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  250.00     

  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ          

              

12-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ           

12-01 Набавка, украјање и постављање класичног 
паркета С класе д=22 мм а дужине минимум 400 
мм. Ценом је обухваћено  постављање у лепку, 
хобловање (2-3 пута) и лакирање 
полиуретанским лаковима у 3 слоја.         

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  135.00     
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12-02 Набавка и уградња  паркет лајсни по ободу 
просторије. Лајсне се уграђују по упутству 
произвођача.       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

    м¹ 85.00     

  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ         

              

13-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ           

13-01 
Набавка, транспорт и постављање лепљењем 
неклизајућих, мразоотпорних  плочица  од 
гранитне керамике, за облагање улазних 
степеница, тј. степеништних газишта и чела 
степеника. Плочице су I класе следећих 
карактеристика: отпорност према хабању PEI 4, 
отпорност на клизање R 10, минималне дебљина 
плочице 9 мм. Избор димензија и дезена врши 
Инвеститор од више понуђених узорака. 
Количином обухватити и противклизне лајсне на 
прелому чела и газишта степеника. Газишта се 
обрачунавају 1м¹ = 1м².                                                  

        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  26.00     
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13-02 
Набавка, транспорт и постављање лепљењем 
неклизајућих плочица од гранитне керамике за 
облагање ходника и холова, као и на поду 
помоћног објекта. Плочице су I класе следећих 
карактеристика: отпорност према хабању PEI 4, 
отпорност на клизање R 10 минималне дебљина 
плочице 9 мм. Избор димензија и дезена врши 
Инвеститор од више понуђених узорака. 
Количином обухватити и дилатационе, прелазне 
и завршне лајсне. Ценом је обухвћена и израда 
сокле висине 10 цм. (Просторије 1,7,8,13,4,P1,P2)                                                  

      

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  73.00     

  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       
 

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

III. РАДОВИ НА ПОДОВИМА   

    

09-00 ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊЕ          

10-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ          

11-00 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ          

12-00 ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ          

13-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ          

  СВЕ УКУПНО :          
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Пос. 
пред. 

ОПИС 
Јединиц
а мере 

Количи
на 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

IV. СТОЛАРИЈА 

14-00 СПОЉНА СТОЛАРИЈА 1 2 3 4 5 6 

14-01 Демонтажа-вађење постојећих прозора. 
Демонтажу вршити пажљиво и извађене 
делове одлагати на депонију коју одреди 
наручилац. 

          

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

          

  -115/215 ком 14     

  -60/60 ком 5     

  -95/170 ком 2     

  -80/40 ком 1     

14-02 Демонтажа-вађење постојећих врата. 
Демонтажу вршити пажљиво и извађене 
делове одлагати на депонију коју одреди 
наручилац. 

        

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

        

  -154/282 (дупла) ком 2     

  -100/210 (ка подруму и на гаражи) ком 2     

14-03 Пробијање отвора за дупла врата 135/210 
на помоћном објекту-гаражи. Ценом је 
обухваћено убацивање готових 
надвратника, као и зидарска обрада 
отвора. 

          

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

          

  -135/210 ком 1.00     
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14-04 Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа ПВЦ прозора. Столарија је 
израђена од  шестокоморних ПВЦ 
профила (Uf=1,2 W/(m2K), армираних 
челичним поцинкованим профилом 
дебљине 1,5 мм. Профили су са 
заобљеним ивицама. Oкови са 
закључавањем и алуминијумским 
ручицама у белој боји. Устакљени су 
термоизолационим нискоемисионим 
стаклом 4+15+4 мм (Кr) (Ug=1,1 W/(m2K). 
Уграђени су демонтажном лајсном "на 
клик" ради могућности замене 
стакла.Ценом су обухваћена и сва 
средства за уградњу и бртвљење, пур-пен 
пена по целом обиму и ширини штока. 
Мере узети на лицу места, а израда у 
свему према шемама. 

        

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

        

  -115/215 ком 14     

  -60/120 ком 5     

  -95/170 ком 2     

  -80/40 ком 1     
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14-05 Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа ПВЦ улазних  делимично 
устакљених двокрилних врата. Столарија 
је израђена од  шестокоморних ПВЦ 
профила (Uf=1,2 W/(m2K), армираних 
челичним поцинкованим профилом 
дебљине 1,5 мм. Профили су са 
заобљеним ивицама.Oкови са 
закључавањем и алуминијумским 
ручицама у белој боји. Устакљени су 
термоизолационим нискоемисионим 
стаклом 4+15+4 мм (Кr) (Ug=1,1 W/(m2K)  . 
Уграђени су демонтажном лајсном "на 
клик" ради могућности замене стакла. 
Испуна је  ПВЦ 3 мм+ПУ 40мм+ПВЦ 3мм. 
Ценом су обухваћена и сва средства за 
уградњу и бртвљење, пур-пен пена по 
целом обиму и ширини штока. Мере узети 
на лицу места, а израда у свему према 
шемама. 

          

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

          

  -154/282 ком 2     
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14-06 Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа металних улазних врата. Са 
испуном од двоструког лима 1 мм између 
којих је убачен стиродур 4 цм. Ценом су 
обухваћена и сва средства за уградњу и 
бртвљење, пур-пен пена по целом обиму 
и ширини штока. Врата комплетно 
опремити свим потребним оковом и 
опшити опшавним лајснама ширине 8цм.  
Врата опремити прагом, двоструком 
заптивном гумом, по 3 шарке и бравом и 
кваком по избору Инвеститора и финално 
обрадити заштитним и завршним 
премазом.Мере узети на лицу места. 

          

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

          

  -100/210 (прозивпожарна са решетком) ком 3     

  -135/210 (нова гаражна врата) ком 1     

14-07 Набавка и уградња унутрашњих 
потпрозорских  ПВЦ клупица ширине 
280мм. Ценом је обухваћена и припрема 
подлоге и сва средства учвршћивање и 
бртвљење. 

        

  Обрачун по м¹ комплет изведене 
позиције. 

        

    м¹ 25.00     

14-08 Набавка и уградња потпрозорских 
спољашњих Ал  клупица ширине  до 250 
мм.  Ценом су обухваћена и сва средства 
учвршћивање и бртвљење. 

          

  Обрачун по м¹ комплет изведене 
позиције. 

          

    м¹ 25.00     
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14-09 Зидарска припрема и завршна обрада 
површина око отвора након вађења 
старих и уградње нових прозора, врата и 
клупица. Обрада обухвата поправку 
малтерима, глетовање и бојење. 

        

  Обрачун по м¹ комплет изведене 
позиције. 

        

    м¹ 150.00     

14-10 Набавка материјала и обрада уложина са 
спољне стране око уграђене столарије. 
Обрада је термомалтерима. Ценом је 
обухваћена предходна припрема, 
исецање вишка и  допуњавање мањка Пур 
пене . 

        

  Обрачун по м² комплет изведене 
позиције. 

        

    м² 53.00     

14-11 Утовар у возило и одвоз отпада, шута и 
смећа од рушења на депонију удаљености 
до 5 км коју одреди Инвеститор. 

        

  Обрачун по м³ комплет изведене 
позиције. 

        

    м³ 5.00     

  СПОЉНА СТОЛАРИЈА         

15-00 УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА           

15-01 Пробијање отвора за врата у зиду д=52 
цм. Ценом је обухваћено убацивање 
готових надвратника, као и зидарска 
обрада отвора. (ка просторији 4, 5, 6) 

          

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

          

  -100/210 ком 2     

  -80/210 ком 1     
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15-02 Набавка материјала и зазиђивање отвора 
након вађења уличних врата. Зид је од 
опеке д=38 цм. Ценом је обухваћено и 
малтерисање са обе стране. У просторији 
бр.2,и двоје врата у просторији бр. 7. 

        

  Обрачун по м² комплет изведене 
позиције. 

        

     м²  7.00     

15-03 Набавка материјала, израда, транспорт и 
монтажа нових врата (ка просторијама 4, 
5, 6). Шток врата израдити од квалитетног 
тврдог дрвета. Крило израдити од 
медиапана,  све бојити заштитном и 
завршном бојом по избору Инвеститора. 
Врата комплетно опремити свим 
потребним оковом и опшити опшавним 
лајснама ширине 8цм.  Врата опремити 
прагом, двоструком заптивном гумом, по 
3 шарке и бравом и кваком по избору 
Инвеститора. Мере узети на лицу места, а 
израда у свему према шемама. 

        

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

        

  -100/210 (са стаклом) ком 2     

  80/210 ком 1.00     

15-04 Преглед унутрашње столарије - врата. 
Након прегледа извршити упасивање, 
скраћивање крила (због нових висина 
подова) као и поправку и комплетирање 
потребних окова и брава. Позиција 
обухвата и замену браве, кваке са маском 
и по потреби цилиндра. 

          

  Обрачун по ком комплет изведене           
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позиције. 

    ком 9.00     

15-05 Вађење старих и набавка материјала, 
израда, транспорт и монтажа нових врата. 
Шток врата израдити од квалитетног 
тврдог дрвета. Крило израдити од 
медиапана,  све бојити заштитном и 
завршном бојом по избору Инвеститора. 
Врата комплетно опремити свим 
потребним оковом и опшити опшавним 
лајснама ширине 8цм.  Врата опремити 
прагом, двоструком заптивном гумом, по 
3 шарке и бравом и кваком по избору 
Инвеститора. Мере узети на лицу места, а 
израда у свему према шемама. 

        

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

        

  70/210 (у санитарном чвору 3) ком 3.00     

  90/210 (између Р1 и Р2) ком 1.00     

15-06 Набавка материјала и израда нових 
прагова од тврдог дрвета. Прагове 
прилагодити новим висинама 
подова.Прагове финално обрадити 
заштитним и завршним премазом. 

          

  Обрачун по ком комплет изведене 
позиције. 

          

    ком 11.00     

15-07 Набавка материјала и обрада-фарбање 
старе столарије у два слоја, у боји по 
избору наручиоца са предходном 
припремом свих површина скидањем 
старе боје, китовањем и шмирглањем. 

        

  Обрачун по м² комплет изведене 
позиције. 
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     м²  60.00     

  УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА         

              

IV. СТОЛАРИЈА   

14-00 СПОЉНА СТОЛАРИЈА          

15-00 УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА          

  СВЕ УКУПНО :          

              

 

Пос. 
пред. 

ОПИС 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

V.  ОСТАЛИ РАДОВИ 

16-00 САНИРАЊЕ ВЛАГЕ   

16-01 Обијање малтера и са зидних површина подрума 
оштећених механички или од влаге (шалитра). 
Обијање вршити до здраве подлоге, зида и 
пода.Ценом је обухваћено и чишћење , као и 
одвоз шута са утоваром у возило.         

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  60.00     

16-02 Обијање малтера са унутрашњих зидних 
површина приземља оштећених механички или 
од влаге (шалитра). Обијање вршити до здраве 
подлоге, зида и пода.Ценом је обухваћено и 
чишћење , као и одвоз шута са утоваром у 
возило.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  150.00     
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16-03 
Набавка материјала и израда хоризонталне 
хидроизолације свих спољних зидова, као и 
унутрашњих носећих на којима је то потребно. 
Зидови се просецају машинским путем те се 
убацују  битуменизиране траке. ценом је 
обухваћена и поправка шлицева након 
постављања трака.         

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.           

    м¹ 128.00     

16-04 Санација зидова санационим, микрокапиларним, 
паропропусним а за соли непропусним 
материјалом Hydroment® малтером (или 
одговарајућим) у грубом слоју, а у свему према 
упутству произвођача и техничком опису. 
Минимална дебљина наноса материјала 
Hydroment® малтера је 2 цм.Фина обрада зидова 
се ради пердашењем санационим, 
микрокапиларним, паропропусним а за соли 
непропусним материјалом Hydroment® финим 
малтером (или одговарајућим), а у свему према 
упутству произвођача и техничком опису.        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  210.00     

  САНИРАЊЕ ВЛАГЕ       
 

  

              

17-00 ПОДРУМСКЕ ПРОСТОРИЈЕ   

17-01 Набавка материјала и бетонирање степеништа 
подрума. Ценом је обухваћена и потребна 
оплата.Степенице прилагодити постојећим, 
ширине су 100 цм , имају 9 степеника висине 20-
25 цм.         

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.           
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    ком 1.00     

17-02 Израда пода подрума. Припремити подлогу 
скидањем постојећег од слоја бетона и земље. 
Насути, изравнати и набити тампон песка 10 цм. 
Бетонирати по бетоном МБ 15 д = 8 цм.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  25.00     

  ПОДРУМСКЕ ПРОСТОРИЈЕ         

              

18-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ   

18-01 Стругање зидних површина и скидање старих 
слојева боје (50% površine). Ценом су обухваћене 
све потребне предрадње, потребне скеле за рад, 
као и чишћење шута и изношење на депонију 
коју одреди наручилац.         

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  455.00     

18-02 Санирање оштећених површина. Стругање 
оштећења, крпљење лепилом (или малтером), 
глетовање и премаз подлогом (10% укупних 
површина). Ценом су обухваћене све потребне 
предрадње, потребне скеле за рад, као и 
чишћење шута и изношење на депонију коју 
одреди наручилац.         

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  45.00     

18-03 
Припрема старих површина нападнутих 
гљивицама или влагом стругањем и премазом 
средством против гљивица. Ценом су обухваћене 
и све потребне предрадње и припрема подлоге. 

      

  



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 32/2019 47/107 

  

 

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  45.00     

18-04 Молерско глетовање силикатним глетом свих 
зидних површина, урачунат материјал и руке.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  1,540.00     

18-05 Бојење унутрашњих зидова силикатном бојом у 
два слоја у тону по избору наручиоца.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  1,540.00     

  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ         

19-00 КУХИЊА И ТРПЕЗАРИЈА   

19-01 Штемовање зидова и подова ради израде нове 
инсталације водовода и канализације.Ценом је 
обухваћен и одвоз шута са утоваром у возило.         

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.           

    м¹ 10.00     

19-02 Набавка и полагање окитен водоводних цеви за 
прикључак кућне унутрашње инсталације, 
заједно са одговарајућим фазонским деловима 
Под овом позицијом се подразумевају носачи , 
обујмице, спојнице,  редукције....       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

  Ø 32 м¹ 8.00     

19-03 Набавка и монтажа ППР водоводних цеви у 
трпезарији заједно са одговарајућим фазонским 
деловима.Под овом позицијом се подразумевају 
носачи , обујмице, спојнице,  редукције....       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

  Ø 20 м¹ 2.00     

  Ø 25 м¹ 5.00     
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19-04 Набавка и  монтажа ППР вентила са капом и 
розетном.       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

  Ø 20 ком 2.00     

  Ø 25 ком 2.00     

19-05 Израда прикључак на спољну мрежу . Ценом је 
обухваћен и ревизиони шахт са поклопцем и сви 
фазонски комади.       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

    ком 1.00     

19-06 Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви  за 
кућну инсталацију.Под овом позицијом се 
подразумевају и одговарајући фазонски делови 
и заптивни материјал за спојеве цеви.         

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.           

  Ø 50 м¹ 4.00     

  Ø 75 м¹ 4.00     

19-07 Набавка и уградња дводелног прохромског 
судопера. У цену улази и набавка и монтажа 
потребне арматуре.       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

    ком 1.00     

19-08 Набавка и уградња прикључка за машину за 
судове и веш са свом потребном арматуром и 
вентилом.       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

    ком 1.00     

19-09 Набавка и уградња ел. бојлера 50 л  у комплету 
са држачима и бринокс везама.        

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

    ком 1.00     
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19-10 Обијање старих зидних и подних керамичких 
плочица у трпезарији. Обијање вршити до 
здраве подлоге, зида и пода. Ценом је 
обухваћено и чишћење, као и одвоз шута са 
утоваром у возило. Обијање вршити у оба 
санитарна чвора објекта, и у левом и у десном 
крилу објекта.        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  37.00     

19-11 
Набавка, транспорт и постављање лепљењем 
лепком, фуга на фугу, подних керамичких 
плочица I класе квалитетног произвођача, према 
одабиру инвеститора.Минимална дебљина 
плочице 9 мм.  Радове извести са минималним 
фугама између плочица. Плочице се постављају у 
оба санитарна чвора. (и у левом и у десном 
крилу објекта). 

        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  26.00     

19-12 
Набавка, транспорт и постављање лепљењем 
лепком, фуга на фугу, зидних керамичких 
плочица I класе квалитетног произвођача, према 
одабиру инвеститора. Минимална дебљина 
плочице 7 мм. Плочице се постављају у висини 
1,80 м. Радове извести са минималним фугама 
између плочица. На сваком прелому равни 
поставити одговарајућу лајсну. Плочице се 
постављају у оба санитарна чвора. (и у левом и у 
десном крилу објекта). 

      

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  11.00     

  КУХИЊА И ТРПЕЗАРИЈА         
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20-00 ДИМЊАК   

20-09 Ручни ископ земље I-IV категорије за темељ 
димњака, са вертикалним странама рова, са  
одбацивањем земље 1,00 м од рова и 
планирањем дна рова до тачности +-2цм.         

  

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.           

    м³ 4.00     

20-10 
Набавка, насипање  и  ручно  набијање  песка 
испод подова и темеља, у дебљини слојева до 
д=10цм.  

      

  

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.         

    м³ 2.40     

20-11 Набавка, допремање и уграђивање шљунка 
природне гранулације у тампонски слој испод 
подова у дебљини слоја у збијеном стању  д= 
10цм, набијање до потребне збијености .    

  

  

  

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.         

    м³ 2.40     

20-12 Набавка материјала и бетонирање темеља 
димњака и котлова бетоном МБ 20. Оплата се 
посебно обрачунава у тесарским радовима.       

  

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.         

    м³ 4.00     
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20-13 
Бетонирање лако армиране подне плоче, 
котларнице са оставом, бетоном МБ30. Дебљина 
подне плоче је у свим просторијама 12цм. 
Јединичном ценом су обухваћени набавка, 
допремање, уграђивање бетона,  потребна 
оплата и  само уградња арматурне мреже Q131. 
Горњу површину обрадити предашењем као 
завршни слој.                                                

      

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         

     м²  24.00     

20-14 Набавка и монтажа трослојног димњачког 
система типа Shiedel UNI plus или одговарајућег 
унутрашњег пречника Ø 20 цм сет од 7 м¹. Ценом 
је обухваћен и обложни елемент од 
стаклобетона за део изнад крова у висини 4 м         

  

  Обрачун по комплету (сета 7м¹)  изведене 
позиције.         

  

    комплет 1.00     

  ДИМЊАК         

21-00    

21-01 
Набавка материјала и израда преградних зидова 
типа Rigips 3.41.03 или odgovarajući, д=155 мм. 
Зидови су са дуплом металном 
подконструкцијом CW/UW 50, двослојно 
обложени  од гипскартонским плочама д=12,5 
мм. По подконструкцији се поставља термичка-
звучна изолација од минералне вуне  д=5 цм. 
Ценом обухватити и обраду спојева као и израду 
потребних дилатационих спојница. У санитарним 
чворовима и у помоћном објекту 

      

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.         
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     м²  44.00     

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

V.  ОСТАЛИ РАДОВИ 
  

16-00 САНИРАЊЕ ВЛАГЕ      

17-00 ПОДРУМСКЕ ПРОСТОРИЈЕ      

18-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ 

   
   

19-00 КУХИЊА И ТРПЕЗАРИЈА      

20-00 ДИМЊАК          

21-00 ГИПСАРСКИ РАДОВИ          

         

 

Пос. 
пред. 

ОПИС 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

VI. САНИТАРНИ ЧВОРОВИ 

22-00 РУШЕЊЕ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ           

22-01 Обијање старих зидних и подних керамичких 
плочица. Обијање вршити до здраве подлоге, 
зида и пода.Ценом је обухваћено и чишћење , 
као и одвоз шута са утоваром у возило. Обијање 
вршити у оба санитарна чвора објекта, и у левом 
и у десном крилу објекта.          

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.           

     м²  94.00     

22-02 Рушење преградног зида у санитарном чвору.         

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.         

     м²  20.00     
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22-03 Утовар у возило и одвоз отпада, шута и смећа од 
рушења и вишка земље из ископа на депонију 
удаљености до 5 км коју одреди Инвеститор.       

 

  

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.           

     м3 5.00     

  РУШЕЊЕ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

 

          

23-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

23-01 
Набавка материјала и израда хидроизолационих 
премаза обијених и очишћених зидних  
површина. Пенетрирајући премаз урадити 
једнокомпонентним неорганским материјалом на 
бази цемента, адекватних пунила и адитива за 
водонепропусносз и пенетрацију, у свему по 
упутствима произвођача.        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.  м²  54.00     

23-02 Набавка материјала и поправка разбијених 
бетонских површина након полагања 
инсталација, затрпавања и припреме тампона. 
Поправке радити бетоном МБ 15 д= 10цм.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.  м²  10.00     

            

23-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

24-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ           
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24-01 
Набавка, транспорт и постављање лепљењем 
лепком, фуга на фугу, подних керамичких 
плочица I класе квалитетног произвођача, према 
одабиру инвеститора.Минимална дебљина 
плочице 9 мм.  Радове извести са минималним 
фугама између плочица. Плочице се постављају у 
оба санитарна чвора. (и у левом и у десном крилу 
објекта). У цену урачунати и лепак и фуг масу.  

        

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.  м²  26.00     

24-01 
Набавка, транспорт и постављање лепљењем 
лепком, фуга на фугу, зидних керамичких плочица 
I класе квалитетног произвођача, према одабиру 
инвеститора. Минимална дебљина плочице 7 мм. 
Плочице се постављају у висини 1,7 м. Радове 
извести са минималним фугама између плочица. 
На сваком прелому равни поставити одговарајућу 
лајсну. Плочице се постављају у оба санитарна 
чвора. (и у левом и у десном крилу објекта). У 
цену урачунати и лепак и фуг масу. 

      

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.  м²  73.00     

24-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         

  
        

25-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ         

25-01 Молерско глетовање свих унутрашњих површина.         

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.  м²  60.00     

 
          

25-02 Бојење зидова и плафона полудисперзивним 
бојама у тону по избору наручиоца.       

  

  Обрачун по м² комплет изведене позиције.  м²  82.00     

25-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ          
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26-00 САНИТАРИЈЕ          

26-01 Набавка и уградња прикључка за машину за веш 
са свом потребном арматуром и вентилом.        

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. ком 1.00     

 

          

26-02 
Испорука и уградња дечије WC шоље  у комплету 
са нискомонтажним водокотлићем, wц даском од 
тврдог ПВЦ-а и држачем тоалет папира 

      

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. ком 2.00     

 

          

26-03 Набавка и уградња wц-шоље од керамике, 
надградног водокотлића, изливне батерије и 
даске је од тврдог ПВЦ-а. У цену улази и набавка 
и монтажа држача за wц папир       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. ком 2.00     

 

          

26-04 Набавка и монтажа умиваоника. Под овом 
позицијом се подразумева: умиваоник за децу са 
ормарићем од водоотпорног медијапана у боји 
по жељи инвеститора дужине 200цм, а висине 
60цм монтиран на зид, са по три изливне славина 
и одводне арматуре, у који су уграђена три 
четвртаста керамичка лавабоа.       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. ком 1.00     

 

            

26-05 Набавка и монтажа умиваоника. Под овом 
позицијом се подразумева: умиваоник за 
одрасле. монтиран на зид, зидна изливна 
славина и одводна арматура.         

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. ком 2.00     
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26-06 Набавка и монтажа санитарне галантерије и 
опреме. Избор вршити уз сагласност Наручиоца.       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. 

  
    

  зидни дозер за течни сапун ком 4.00     

  зидни држач за папирне убрусе ком 2.00     

  зидни држач за тоалет папир ком 3.00     

 

зидно огледало 60x40 ком 4.00     

26-07 Набавка и уградња ел. бојлера 80 л  у комплету са 
држачима и бринокс везама, са пропусним и 
одбојним вентилом       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. ком 2.00     

26-08 

Набавка, транспорт и монтажа туш кабина са туш 
кадом 90/90цм.       

  

 

Обрачун по ком комплет изведене позиције. ком 1.00     

 

          

26-09 Набавка, транспорт и монтажа веш машине 
капацитета 7кг, са минимално 1000обртаја.       

  

 

Обрачун по ком комплет изведене позиције. ком 1.00     

 

          

26-00 САНИТАРИЈЕ         

  

          

              

          

22-00 РУШЕЊЕ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ      

23-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

24-00 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ      

25-00 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ      

26-00 САНИТАРИЈЕ          

 

Укупно 
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Пос. 
пред. 

ОПИС 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

              

VII. ВОДОВОД,КАНАЛИЗАЦИЈА И ХИДРАНТСКА МРЕЖА   

27-00 РУШЕЊЕ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ           

27-01 Ручни ископ рова- земље III категорије на 
правцима будућих водоводних и канализационих 
цеви         

  

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције.           

  за канализациони вод са проширењем за 
ревизионо окно 27,5м x0,80 х средња дубина м3 14.30   

  

  за хидрантски вод са проширењем 43 м х 0,80 
x0,80 м3 27.52   

  

27-02 Планирање дна ископа с тачношћу +-1 cm         

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције.         

    м2 56.40     

27-03 Затрпавање рова у слојевима од 20цм са ручним 
набијањем земље и планирањем терена на 
правцу ископа        

  

  Обрачун по м3 комплет изведене позиције.         

    м3 40.82     

27-04 Пробијање зида за пролаза канализацоног и 
хидрантског вода, у цену обрачунати и обраду 
рупе након продора цеви.       

  

  Обрачун по комаду комплет изведене позиције.         

    ком 7.00     

27-05 Пробијање плафона са обрадом око цеви након 
продора.         

  

  Обрачун по комаду комплет изведене позиције.           
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    ком 2.00     

27-06 Штемовање зидова и подова ради замене 
постојеће и израде нове инсталације водовода и 
канализације. Ценом је обухваћен и одвоз шута 
са утоваром у возило.       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

    м¹ 91.41     

27-07 Утовар у возило и одвоз отпада, шута и смећа од 
рушења и вишка земље из ископа на депонију 
удаљености до 5 км коју одреди Инвеститор.       

 

  

  Обрачун по м³ комплет изведене позиције.  м3  2.50     

  РУШЕЊЕ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         

 

          

28-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

 

          

28-01 Крпљење шлицева након постављања 
инсталација са завршном обрадом површине,       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције. м¹ 91.41     

28-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ         

 

          

29-00 ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА         

29-01 Демонтажа комплетне постојеће инсталације као 
и санитарија у објекту       

  

  Обрачун по комаду комплет изведене позиције.         

    ком 1.00     

29-02 Израда споја новопредвиђених огранака- 2 
огранка на постојећи водомер од 3/4 цола који се 
налази у подрумској просторији. Спој извести 
преко 2 вентила са точком фи 20 и са испусном 
славином.       

  

  Обрачун по комаду комплет изведене позиције.         
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    ком 2.00     

29-03 Постављање окитен цеви фи 20 са потребним 
фазонским комацлима у предходно ископан ров 
од водомера па до супротног дела објекта а како 
је то и приказано на цртежу.       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

  Ø 20 м¹ 39.80     

29-04 Набавка и уградња - Израда водоводне 
инсталације у објекту од пластичних цеви тип 
"Пештан" са потребним фазонским комадима и 
фитинзима, заједно са потребним  штемањима         

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.           

  Ø 15 м¹ 18.85     

  Ø 20 м¹ 17.56     

29-05 Постављање пропусних вентила на огранцима са 
хромираном капом и розетном       

  

  Обрачун по м¹ комплет изведене позиције.         

  Ø 20 ком 3.00     

29-06 Испитивање водоводне инсталације на 
водонепропусност спојева       

  

  Обрачун по комаду комплет изведене позиције.         

    ком 1.00     

29-07 Дезинфекција и испирање израђене инсталације 
водовода. 

  
  

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

  

 
ком 1.00     

  ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА укупно         

30-00 КАНАЛИЗАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА         
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30-01 Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви  за 
израду канализационе инсталације. Под овом 
позицијом се подразумевају и одговарајући 
фазонски делови и заптивни материјал за спојеве 
цеви.       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. 

  
    

  Ø 50 ком 7.20     

  Ø 75 ком 9.80     

  Ø 110 ком 25.50     

  Ø 160 ком 12.50     

30-02 Постављање вентилационих глава канализације 
ван таванске равни једна за цев фи 110 а једна 
зацев фи75 као заштите која спречава евентуални 
улаз глодара       

  

  Обрачун по ком уграђене главе. ком 2.00     

30-03 Набавка и угадња подног сливника са 
хромираним поклопцем решетком а са 
прикључком на цев фи 50       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. 

  
    

  Ø 50 ком 4.00     

30-04 Набавка и угадња сифона за одвод воде од веш 
машине       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

    ком 1.00     

30-05 Израда прикључка на септичку јаму заједно са 
штемењем зида       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. 

  
    

    ком 1.00     

30-06 Израђивање зидова ревизионог шахта од опеке 
12цм у цементном малтеру, заједно са 
дерсовањем унтрашњих површина       
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  Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 

  
    

    м2 4.00     

30-07 Постављање пода у ревизоном шахту од опеке 
пљоштимице постављене у слоју песка од 5цм         

  

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције. 

    

  

    м2 1.00     

30-08 Бетонирање оквирне плоче дебљине 10цм 
ревизионог шахта са ливеногвозденим 
поклопцем заједно са оплатом и арматуром       

  

  Обрачун по м2 комплет изведене позиције.         

    м2 1.50     

30-09 Набавка и намештање ливеногвозденог поклопца 
фи60 са оквиром укупне тежине 16,5кг на 
ревизионом шахту канализације       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

    ком 1.00     

30-10 Испитивање канализације на водонепропусност         

  Обрачун по ком комплет изведене позиције. ком 1.00     

  
КАНАЛИЗАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА укупно 

      

  

31-00 ХИДРАНТСКА МРЕЖА         
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31-01 
Набавка и уградња подземног хидранта DN 80 и 
висине 1000mm, за гашење пожара. Хидрант се 
поставља непосредно уз улични вод fi150 који 
иде близу тротоара а у обе улице и Главној и 
Ослободилачкој а свему како је то и приказано на 
ситуационом плану. У цену урачунати, ливено 
гвоздену капу, потребну обујмицу за 
прирубнички прикључак, лук са стопом. Лук са 
стопом поставити на чврст комад бетона. Радове 
изводи ЈКП Нш Дом из Апатина 

      

  

 

Обрачун по ком комплет изведене позиције. 

  
    

 

  ком 2.00     

31-02 
Набавка и комплетне припадајуће опреме- црево 
052x15м- 2ком; млазница 052Al- 2ком; кључ за 
надземни хидрант - 1ком; кључ ABC - 1ком; кључ 
C- 1ком; уз подземни ПП хидрант смештено у 
орман који се поставља причвршчемн за оградни 
зид.Ормар треба да има мањи катанац на себи 
како би била спречена евентуална крађа 
садржаја, а у случају евентуалног пожара орман 
може и да се обије. 

        

  

 

Обрачун по ком комплет изведене позиције. 

    

  

 

  ком 2.00     

31-03 Набавка и постављање апатрата та почетно 
гашење пожара S-6       

  

  Обрачун по ком комплет изведене позиције.         

    ком 4.00     

  ХИДРАНТСКА МРЕЖА укупно         

              

          

27-00 РУШЕЊЕ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ      
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28-00 ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

29-00 ВОДОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА      

30-00 КАНАЛИЗАЦИОНА ИНСТАЛАЦИЈА      

31-00 ХИДРАНТСКА МРЕЖА          

  Укупно 

   
   

 

Пос. 
пред. 

ОПИС 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

   
VIII. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

А. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА           

00-01 Demontaža kompletne postojeće električne 
instalacije, svetiljki,utičnica, kablova uz 
minimalno oštećenje zidova pauš. 1.00   

  

00-02 Prerada ormana mernog mesta OMM 
demontažom jedne FID sklopke i 
ugradnjom 3 jednopolna i 1 tropolni 
automatski osigurač 16A, komplet sa 
pomoćnim materijalom kom. 1.00   

  

00-02 Isporuka , montaža i povezivanje 
poliesterskog samogasivog ormana 
600x600x235mm "Rasina" ili slično, sa 
sledećom ugrađenom opremom: kom. 1.00   

  

  FID koji je demontiran iz OMM kom. 1.00     

  Automatski osigurač jednopolni tipa "C" 
10A kom. 15.00   

  

  Automatski osigurač jednopolni tipa "C" 
16A kom. 0.00   

  

  Pomoćni montažni materijal pauš. 1.00     
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00-03 Isporuka i ugradnja napojnog kabla N2XH-J 
5x6mm2 ugrađenog na zid pod malter od 
OMM do RT1 m 22.00   

  

00-04 Isporuka i polaganje na zid pod malter, 
kabla N2XH-J3x1.5mm2 m 440.00   

  

00-05 Isporuka i polaganje na zid pod malter, 
kabla N2XH-J3x2.5mm2 m 120.00   

  

00-06 Isporuka i ugradnja naizmeničnog 
mikroprekidača kom. 12.00   

  

00-07 Isporuka i ugradnja serijskog 
mikroprekidača kom. 2.00   

  

00-08 Isporuka i ugradnja OG halogenfri 
razvodne kutije 78mmmm kom. 20.00   

  

00-09 Isporuka i ugradnja sigurnosne šuko 
utičnice 16A/230V komplet sa ugradnom 
kutijom kom. 23.00   

  

00-10 Isporuka i ugradnja šuko utičnice 16A/230V 
komplet sa ugradnom kutijom kom. 6.00   

  

00-11 Isporuka i ugradnja trofazne šuko utičnice 
16A/230V komplet sa ugradnom kutijom kom. 1.00   

  

  Isporuka i ugradnja telefonske utičnice 
komplet sa ugradnom kutijom, na postojeći 
vod kom. 1.00   

  

00-12 СВЕТИЉКЕ         

  Tip S1-12197433401s1-216 PR 4800 lm 43W 840 FO 
200x1200mm IP40 kom. 34.00   

  

  Tip S4-18215412001-Etea DI 1520 lm 13 
W 840 FO IP43 white kom. 6.00   

  

  Tip S5 -12197400401-216 PR LED 
3260/840 30W FO 600x600x85 IP43 white kom. 0.00   

  

  Led reflektor 56W kom. 3.00     
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  Zaptivena LED 15W u podrumu kom. 4.00     

  Tip PS Led protivpanična sa sopstvenim 
izvorom kom. 9.00   

  

  

Tip PE Led protivpanična sa sopstvenim 
izvorom sa simbolom puta za evakuaciju kom. 10.00   

  

00-13 Ispitivanje instalacije i izdavanje izveštaja kom. 1.00     

00-14 Popravka zidova i stropova, dovođenje u 
prvobitno stanje pauš. 1.00   

  

А. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА+СВЕТИЉКЕ укупно 

 

  

              

Б. 
ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 

  

00-01 Isporuka i pobijanje sonde za uzemljenje 
dužine 3m kom. 6.00   

  

  Povezivanje sondi trakom FeZn 25x4mm i 
spoj na kutiju za merni spoj m 20.00   

  

00-02 Polaganje na krov i zid spusnih provodnika 
pomoću odgovarajućih potpora Ai 10mm m 60.00   

  

00-03 Spajanje spusnih provodnika sa olukom 
pomoću spojnica kom. 2.00   

  

00-04 Izrada rastavno-mernih spojnica između 
zemnog i spustnog provodnika u kutiji za 
merni spoj kom. 2.00   

  

00-05 Isporuka i montaža na pocinkovanu cev 
2"/4m štapne hvataljke "Bettermann" 2m i 
fiksiranje na krovnu konstrukciju sa 
izradom zaptivanja na mestu prodora kom. 1.00   

  

00-07 Spajanje spusnih provodnika sa nosećom 
pocinkovanom cevi pomoću obujmica kom. 2.00   

  

00-08 Pregled i ispitivanje instalacije pauš. 1.00     



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 32/2019 66/107 

  

 

  
ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА укупно 

 

  

              

          

А. 
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА+СВЕТИЉКЕ укупно 

  
 

  

Б. 
ИНСТАЛАЦИЈА ГРОМОБРАНА И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ 
ПОТЕНЦИЈАЛА укупно 

   

  

VIII. УКУПНО 
   

  

 

Пос. 
пред. 

ОПИС 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична цена 
без ПДВ-а 

Јединичн
а цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

IX. ДЕТЕКЦИЈА И СИГНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРА 

  RAZVODNI ORMANI           

10-01  Isporuka i montaža elektroenergetske opreme u 
postojeći razvodni orman post. RT-1.  

          

  U orman se ugrađuje sledeća elektroinstalaciona 
oprema proizvođača "Schrack", ili odgovarajuća: 

          

   - automatski osigurač (prekidač); jednopolni 1P; od 
16A; C kriva; 6kA; 

kom. 1.00       

   - sitan vezni rad i materijal - prema specifikaciji i 
kalkulaciji (pertinaks ploče debljine 5mm, zaštitne 
maske, natpisne pločice, DIN (euro) šine, plastične 
kanalice za kablove, redne stezaljke, stezaljke za 
uzemljenje, pomoćne Cu sabirnice). 

kompl. 1.00       

  Komplet rad i materijal (OPREMA, sa atestom). kompl. 1.00     

  CENTRALA           
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10-02 Isporuka i montaža mikroprocesorske  centrale dojave 
požara, CDP tipa MCU304, proizvođača "Fittich", 
Subotica, sa 4 analogno adresirane petlje ili 
odgovarajuća, koja se sastoji od: 

          

   - modul za 4 adresibilne petlje kom. 1.00       

   - modul sa 1 izlazom za alarmne sirene kom. 1.00       

   - modul sa 1 relejnim izlazom kom. 1.00       

   - modul za alarmiranje putem GSM  mreže kom. 1.00       

   - modul za emitovanje govornih poruka kom. 1.00       

   - telefonska kartica za slanje govornih poruka kom. 1.00       

   - ispravljački modul za napajanje centrale i njenih 
elemenata; napon napajanja 230VAC, 50Hz;  

kom. 1.00       

   - rezervno napajanje ("suve" baterije - "maintenance 
free - sealed electrolyte batteries") za 72 časovni 
neprekidni rad u slučaju nestanka 2x12V/24Ah sa 
dodatnim kućištem) odgovarajućih dimenzija; kućište 
u zaštiti IP30; 

kom. 1.00       

  Komplet rad i materijal sve u fabričkom kućištu. 
Obračun se vrši po kompletu. Konačan obračun se vrši 
prema stvarno izvedenim količinama. 

kompl. 1.00     

  OPREMA (DETEKTORI, RUČNI JAVLJAČI, ALARMNE 
SIRENE I SL.) 

        

10-03 Isporuka i montaža adresibilnih optičkih detektora 
(javljač) požara sa fabričkim podnožjem, tip SSD 633, 
"Fittich", Subotica, IP40 izvedbe, ili odgovarajući. 
Montira se na spušten plafon/betonsku ploču/strop 
(na stropu se montira na odgovarajući odstojni 
nosač). Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po 
kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama. 

kompl. 13.00     
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10-04 Isporuka i ugradnja adresibilnih ručnih javljača požara 
sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču 
i pritisak tastera  prouzrokuje alarm) u crvenom 
kućištu; tip MCP 633, "Fittich", Subotica, IP52 izvedbe 
(crvene boje), ili odgovarajući. Montira se na zid, na 
visini h=1,5m od gotovog poda. Komplet rad i 
materijal. Obračun se vrši po kompletu. Konačan 
obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. 

kompl. 4.00     

10-05 Isporuka i montaža električne alarmne sirene, tip 
SDM 933, "Fittich", Subotica, IP65 izvedbe, ili 
odgovarajuća. Montira se na plafon ili na zid na min. 
visini h=2,8m od gotovog poda. Komplet rad i 
materijal sa podnožjem za montažu. Obračun se vrši 
po kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama. 

kompl. 1.00     

10-06 Isporuka i montaža električne alarmne sirene sa 
bljeskalicom, tip 4481 Xenon Beacon, "Fittich", 
Subotica, IP65 izvedbe, ili odgovarajuća. Montira se 
na plafon ili na zid na min. visini h=2,8m od gotovog 
poda. Komplet rad i materijal sa podnožjem za 
montažu. Obračun se vrši po kompletu. Konačan 
obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. 

kompl. 2.00     

  KANALICE, CEVI         

10-07  Isporuka i montaža bezhalogenih PVC PKL kanalica sa 
poklopcem: 

        

   - bezhalogena PVC PKL 12x12, 15x12, 16x16mm; 
Obračun se vrši po dužnom metru; 

m 135.00     

  Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama. 

        

10-08 Isporuka i polaganje bezhalogenih instalacionih cevi 
sa potrebnim elementima za skretanje (kolenima): 
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   - bezhalogena gibljiva cev Ø 50 mm; Obračun se vrši 
po dužnom metru; 

m 5.00     

   - bezhalogena gibljiva cev Ø 23-36 mm; Obračun se 
vrši po dužnom metru; 

m 10.00     

   - bezhalogena gibljiva cev Ø 13,5-16 mm; Obračun se 
vrši po dužnom metru; 

m 15.00     

  Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama. 

          

10-09 Isporuka i montaža čeličnih vatrootpornih obujmica i 
odstojnih kablovskih nosača – šelni, proizvođača OBO 
Betterman ili sl. sledećih tipova (Konačan obračun se 
vrši prema stvarno izvedenim količinama.): 

         

   - 732 (6-30) GTP, OBO; vatrootporni odstojni nosač za 
provodnike prečnika  5¸20mm. Komplet rad i 
materijal, čelične tiple Ø6-8mm i vijci za fiksiranje u 
beton. Obračun se vrši po kompletu; 

kompl. 60.00     

   - neophodni mašinski i bravarski rad i materijal za 
kačenje i vešanje kablovskih regala (čelična navojna 
šipka Ø10mm, navrtke, podloške, pljosnati čelični 
profili, čelične tiple-ankeri i sl.). Nosači se montiraju 
na svakih 1 – 1,5m - prema specifikaciji i kalkulaciji. 

pauš. 1.00     

  Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama. 

       

  KABLOVI         

10-10 Isporuka materijala i polaganje sledećih vrsta kablova 
delom po zidu/plafonu u bezhalogenim instalacionim 
kanalicama i delom u bezhalogenim gibljivim cevima: 

        

   - bezhalogeni JH(St)H 2x2x0,8mm; prosečne dužine 
7m; za detektore požara, obračun se vrši po dužnom 

kompl. 17.00     
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metru; 

   - bezhalogeni N2XH-J 1x6mm2; za uzemljenje CDP; 
Obračun se vrši po dužnom metru; 

m 10.00     

   - bezhalogeni N2XH-J 3x2,5mm2; za napajanje CDP; 
Obračun se vrši po dužnom metru; 

m 15.00     

  Komplet rad i materijal sa obradom krajeva i 
uvezivanjem. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama. 

        

10-11 Isporuka i polaganje sledećih vodova za instalaciju 
detekcije i signalizacije požara (vodovi se polažu po 
zidu/plafonu na čeličnim vatrootpornim obujmicama): 

        

   - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 2x2x0,8mm; 
prosečne dužine 8m; za el. alarmne sirene, obračun se 
vrrši po dužnom metru; 

kompl. 4.00     

   - bezhalogeni JH(St)H FE180/E90 4x2x0,8mm; od CDP 
do priključka na telefonsku liniju; Obračun se vrši po 
dužnom metru; 

m 25.00     

  Konačan obračun se vrši prema stvarno izvedenim 
količinama. 

        

  OSTALO         

10-12 Isporuka i montaža natpisne pločice za automatski 
detektor požara  (pak.10 kom.). Komplet rad i 
materijal. Obračun se vrši po kompletu. Konačan 
obračun se vrši prema stvarno izvedenim količinama. 

kompl. 2.00     

10-13 Ispitivanje svojstava električne instalacije detekcije i 
signalizacije požara od strane ovlašćene organizacije o 
čemu se izdaje overen izveštaj od strane ovlašćene 
organizacije. 

pauš. 1.00     
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10-14 Uvezivanje centrale dojave požara i javljača i 
adresiranje javljača od strane ovlašćenog servisa, sa 
puštanjem u pogon i otkljanjanjem eventualnih 
nedostataka, sa davanjem zapisnika o funkcionalnom 
ispitivanju. 

pauš. 1.00     

10-15 Sitni nespecificirani rad i materijal - prema specifikaciji 
i kalkulaciji. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama.  

pauš. 1.00     

10-16 Eventualno nepredvidivi radovi koji mogu proisteći 
kod bušenja i probijanja zidova za prolaz vodova i 
kanala - prema specifikaciji i kalkulaciji. Ovi radovi se 
obračunavaju na osnovu stvarnih potreba uz uvid 
Investitora. Komplet rad i materijal. 

pauš. 1.00     

10-17 Instaliranje Visual Detect Basic Software sistema, sa 
izradom grafičkog dizajna objekta (od podloga u 
AutoCad-u dobijenih od Investitora), unošenje 
aktivnih elemenata u izrađene osnove, testiranje 
softwarea. Komplet rad i materijal. Obračun se vrši po 
kompletu. Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama. Ova pozicija je opciona i izvodi 
se uz posebnu saglasnost Investitora. 

kompl. 1.00     

IX. ДЕТЕКЦИЈА И СИГНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРА    
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Пос. 
пред. 

ОПИС 
Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  
без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

   
X. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  RAZVODNI ORMANI           

00-01 Isporuka i montaža toplovodnog kotla na drveni 
pelet, Centrometal, tip Pel-Tec- lambda, ili 
ekvivalentno; toplotni kapacitet  36 kW. Isporukom 
obuhvaćeno i : gorionik za pelet, zaštita povratnog 
voda kotla: cirkulaciona pumpa, trokraki regulacioni 
ventil sa elektropogonom, modulirajući rad kotla, 
sigurnosna grupa, rezervoar za pelet, automatsko 
čišćenje dimovodnih cevi, multifunkcionalna 
digitalna regulacija, senzor temperature dimnih 
gasova, senzor nivoa peleta u rezervoaru, senzor 
lambda, dimovodne cevi za priključenje kotla na 
dimnjak. Dimovodne cevi su izolovane mineralnom 
vunom debljine 50 mm u plaštu pocinkovanog lima 
debljine 0,6mm. NAPOMENA: ukoliko se nudi drugi 
proizvođač kotlova, izvršiti proveru promaje 
dimnjaka 

kompl. 1.00   

  

00-02 Isporuka i montaža akumulatora toplote, zapremine 
800 litara, komplet sa priključcima prema šemi, 
priključcima za senzore, Centrometal, tip CAS - 801. 
Akumulator je komplet izolovan izolacijom debljine 
100mm kom. 1.00   

  

00-03 Nabavka i montaža manometra Ø63, sa 
manometarskom slavinom opseg 0 - 6 bara kom. 4.00   
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00-04 Nabavka i montaža ravnog živinog termometra u 
mesinganoj čauri: merni opseg  0-100º C kom. 4.00   

  

00-05 Izrada i montaža cevnih proširenja  za montažu 
termometara, manometara i senzora       

  

   DN50 x 200 mm kom. 3.00     

   DN50 x 300 mm kom. 1.00     

00-06 Isporuka i montaža ekspanzione posude ELBI ili 
ekvivalentno, 200 litara       

  

  ERCE 200 kom. 1.00     

00-07 Nabavka i montaža elektronske cirkulacione pumpe 
proizvod WILO ili ekvivalentno, komplet sa priborom 
za montažu       

  

  Stratos PICO 25/1-6;  V = 1,112 m³/h   P= 27,7 kPa kom. 1.00     

00-08 Nabavka elektronske cirkulacione pumpe proizvod 
WILO ili ekvivalentno,        

  

  Stratos PICO 25/1-6;  V = 1,112 m³/h   P= 27,7 kPa kom. 1.00     

00-09 
Izrada i montaža odzračnih posuda, komplet sa 
čeličnom cevi 1/2", i zapornim ventilom 1/2" 

      

  

  DN 100 x 200 mm kom. 2.00     

00-10 Nabavka i montaža navojnih kuglastih zapornih 
ventila       

  

  R 5/4" kompl. 5.00     

  R 1" kompl. 4.00     

00-11 Isporuka i ugradnja odvajača nečistoće, komplet sa 
priborom za montažu       

  

  R 5/4" kom 1.00     

  R 1" kom 2.00   
  

00-12 Isporuka i montaža odbojnih ventila NP 6, komplet  
sa priborom za montažu         

  

  R 5/4" kom 1.00     
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  R 1" kom 2.00     

00-13 Isporuka i ugradnja  slavine za punjenje i pražnjenje         

  R 3/4" kom 1.00     

00-14 Nabavka i montaža balansnog seta (sa navojnim 
priključkom) sa pozicioniranjem, PN 6.  Setovi služe 
za merenje i podešavanje projektovanih protoka i 
montiraju se na povratne cevovode.       

  

  
5/4" 

kom 1.00   
  

  
3/4" 

kom 2.00   

  

00-15 Nabavka i montaža kuglastih slavina, za vodu, 
navojnih sa leptir ručicom, sa integrisanom 
slavinicom za pražnjenje Montiraju se na polazne 
cevovode i povratne cevovode, pored balansnih 
ventila         

  

  1" kom 2.00     

  3/4" kom 4.00     

00-16 Nabavka i montaža čeličnih bešavnih cevi, prema 
SRPS C.B5.221.       

  

   DN 32   (Ø 42,3 x 2,6 ) m 40.00     

   DN 25  (Ø 33,7 x 3,25 ) m 34.00     

   DN20  (Ø26,9x2,3) m 20.00     

00-17 Nabavka i montaža fazonskih komad (T komadi, 
redukcije, kolena, šelne...) . U cenu uračunat i 
pomoćni materijal za montažu i spajanje. 50% od 
prethodne stavke   0.50   

  

00-18 Čišćenje čeličnom četkom i miniziranje 2x kompletne 
cevne mreže u podstanici, razdelnika i sabirnika m2 12.00   

  

00-19 Bojenje cevi i  armature za odzračivanje završnom 
bojom u 2 premaza.Boja mora biti otporna na vlagu i 
primerena za temperature do 110C m3 12.00   
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00-20 Izrada konzola i nosača od profilisanog čelika za 
postavljanje elemenata podstanica. Čišćenje i 
bojenje osnovnom i završnom bojom u dva premaza 
čeličnih nosača.50x50x3 mm kg 20.00   

  

00-21 Isporuka i montaža regulacionog kruga temperature 
polazne vode; trokraki regulacioni ventil sa 
elektropogonom; DN 20; Kvs = 6,3 m3/h ; senzor 
spoljne temperature; senzor temperature, sa 
uronskom čaurom kompl. 1.00   

  

00-22 Nabavka i montaža izolacije od mineralne vune 
debljine 40mm u plaštu od Al lima. Izoluje  se cevna 
mreža u kotlarnici. 

m2 10.00   

  

00-23 Probijanje pregradnih zidova radi prolaza cevi , 
obavijanje cevi talasastom hartijom i naknadno 
završno popravljanje otvora. Komplet sa nabavkom i 
postavljanjem odgovarajućih cevnih "rozeta". Otvor 
je za prosečnu  cev DN 25 

kom 10.00   

  

00-24 Isporuka i montaža zaštitne maske za radijatore. 
Maske su izrađene od drveta, sa obradom prema 
zahtevu arhitekte, bez oštrih ivica. Maske pokrivaju 
gadijatore komplet sa priključkom. Radijatori su sa 9 
do 13 članaka. Maske se postavljaju samo na grejna 
tela u učionicama. kom 13.00   

  

00-25 
Isporuka i montaža aluminijumskih radijatora 
RAGALL ili ekvivalentno. Temperaturni režim 90/700 
C; odavanje toplote po članku pri temperaturi 
prostorije 200 C:  Q60  = 157W;  240 C:  Q56  = 143W 

        

  

  FR2 600 čl. 237.00     



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 32/2019 76/107 

  

 

00-26 Pakovanje radijatorskih baterija ,izrada radijatorskih 
veza, isporuka i ugradnja radijatorskog pribora: 
radijatorske redukcije, čepovi, spojnice, dihtunzi, 
elementi za vešanje i oslanjanje radijatora; odzraćne 
slavinice 1/2" kom 22.00   

  

00-27 Isporuka i ugradnja seta za priključenje radijatora na 
dvocevni sistem grejanja, za podni priključak, 
podešenim na 100% protoka, sa usponskom cevi. Set 
obuhvata radijatorski termostatski ventil sa 
termostatskom glavom, razdelnik, spojne  cevi i 
stezne spojnice. Priključak na radijator je 1/2". 
DANFOSS ili ekvivalentan.       

  

  RA-K kom 22.00     

00-28 
Isporuka i montaža razdelnika i sabirnika sa 
meračem protoka sa šest grejnih krugova koji se 
sastoje od: 
- 2 razdelne cevi 1" (sabirnik i razdelnik) sa 
mogućnošću obostranog priključenja 
- montirano na zvučno izolovanim, pocinkovanim 
konzolama prema DIN 4109 
- na razdelnoj grani svaki grejni krug sa meračem 
protoka 0-4 l/min i Quickstop ventilom 
- na sabirnoj grani svaki grejni krug sa ventilom za 
zatvarane i regulaciju protoka 
- 2 završna komada 1" sa maticom, dihtungom, 
odzračnim ventilom 3/8" i slavinom za punjenje i 
pražnjenje 1/2" 
- 2 kuglaste slavine 1" sa maticom 1" i dihtungom 
- seta za pričvršćenje 
- nalepnica za označavanje  

kom 2.00   
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00-29 

Isporuka i montaža razdelnika i sabirnika sa 
meračem protoka sa deset grejnih krugova koji se 
sastoje od:- 2 razdelne cevi 1" (sabirnik i razdelnik) 
sa mogućnošću obostranog priključenja- montirano 
na zvučno izolovanim, pocinkovanim konzolama 
prema DIN 4109- na razdelnoj grani svaki grejni krug 
sa meračem protoka 0-4 l/min i Quickstop ventilom- 
na sabirnoj grani svaki grejni krug sa ventilom za 
zatvarane i regulaciju protoka- 2 završna komada 1" 
sa maticom, dihtungom, odzračnim ventilom 3/8" i 
slavinom za punjenje i pražnjenje 1/2"- 2 kuglaste 
slavine 1" sa maticom 1" i dihtungom- seta za 
pričvršćenje- nalepnica za označavanje  

kom 1.00   

  

00-30 
Isporuka i montaža razdelnog ormarića za ugr. u zid. 
Br. krugova: 6. Materijal: čelični lim, sa praškasto 
nanesenom farbom, za ugradnju u zid (ispod 
maltera). Sastoji se od: - kućišta od  čeličnog lima sa 
držacima za razdelnik, sa mogućnošću kliznog 
podešavanja po horizontali i vertikali – naležućeg 
rama sa vratima podesivog po dubini 115-165 mm - 
podesive maske na ramu od 65 do 130mm - 
podesivog lima za skretanje cevi - Ukupna visina 
podesiva za 60 mm 

kom 2.00   
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00-31 Isporuka i montaža razdelnog ormarića za ugr. u zid.  
Br. krugova: 10 Materijal: čelični lim, sa praškasto 
nanesenom farbom, za ugradnju u zid (ispod 
maltera). Sastoji se od: - kućišta od  čeličnog lima sa 
držacima za razdelnik, sa mogućnošću kliznog 
podešavanja po horizontali i vertikali – naležućeg 
rama sa vratima podesivog po dubini 115-165 mm - 
podesive maske na ramu od 65 do 130mm - 
podesivog lima za skretanje cevi - Ukupna visina 
podesiva za 60 mm kom 1.00   

  

00-32 Štemovanje zida za montažu ugradnog razdelnog 
ormarića i za  povezivanje razvodne mreže sa 
razdelnikom i sabirnikom. Po završetku montaže i 
povezivanja, zidove završno poravnati. kom 3.00   

  

00-33 Isporuka i ugradnja cevi izrađene od polietilena, 
REHAU ili ekvivalentno. Komplet sa fazonskim 
komadima RAU-VPE (PE-Xa) Polietilen umrežen pod 
visokim pritiskom prema DIN 16892 i DVGW radni 
list W 544. DVGW-Registarski broj: DVGW DW-
8501AU2200 DIN Certco Registracija: 3V257 PE-Xa 
Zaporni sloj protiv difuzije kiseonika prema DIN 4726 
Boja: srebrna RAL 9006 (beli aluminijum) 
Građevinska klasa: B2, normalno zapaljiv. Dimenzija 
16x2,2 mm. m 350.00   

  

00-34 Ispiranje čelične instalacije pauš. 1.00     

00-35 Ispitivanje instalacija prema tehničkim uslovima iz 
projekta, hladna i topla proba, podešavanja 
instalacija pauš. 1.00   

  

00-36 Izrada elaborata o izvršenom merenju i regulaciji 
protoka po granama, u tri primerka. Merenja vrši 
akreditovana laboratorija pauš. 1.00   

  

00-37 Obeležavanje natpisnim pločicama sve opreme i 
glavnih cevovoda u podstanici. pauš. 1.00   
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00-38 Izrada dokumentacije koja obuhvata ateste, 
rezultate ispitivanja, uputstva za rukovanje i 
održavanje, šeme pauš. 1.00   

  

00-39 Izrada projekta izvedenog objekta pauš. 1.00     

00-40 Transportni troškovi pauš. 1.00     

00-41 Pripremno-završni radovi u vezi sa otvaranjem i 
zatvaranjem gradilišta. pauš. 1.00   

  

X. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 
 
 I.   РАДОВИ НА КРОВУ, ТАВАНИЦАМА И ПЛАФОНИМА  
 II.  РАДОВИ НА ФАСАДИ  
 III. РАДОВИ НА ПОДОВИМА  
 IV. СТОЛАРИЈА  
 V.  ОСТАЛИ РАДОВИ  
 VI. САНИТАРНИ ЧВОРОВИ  
 VII. ВОДОВОД,КАНАЛИЗАЦИЈА И ХИДРАНТСКА МРЕЖА  
 VIII. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
 IX. ДЕТЕКЦИЈА И СИГНАЛИЗАЦИЈА ПОЖАРА  
 X. МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  
 РАДОВИ ВРТИЋ ДУГА СВИЛОЈЕВО УКУПНО:  
 

ПДВ  
 
 

УКУПНО СА ПДВ-ом   

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 
 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 

да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, даје: 
                                                                            (Назив понуђача)  
 
 
    Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке Реконструкција и енергетска санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву, број: 32/2019, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  
   
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке Реконструкција и енергетска санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву  број: 32/2019, испуњава све 
услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 
1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

- да је у протекле три обрачунске године (2015, 2016 и 2017. години) остварио  укупан  
пословни приход (за све три године),  у  минималном износу   од: 25.000.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

- да докаже да  у последње   3 године  који претходе месецу објављивања Позива за 
подношење понуда,  није био у блокади 

 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

-Да је у периоду од 01.01.2017. год.до дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао 
уговоре у укупној вредности од најмање 25.000.000,00 динара без ПДВ-а, а који се односе на извођење 
грађевинских и грађевинско занатских  радова  и инсталатерских радова (водовод, 
канализација,електроинсталације, столарија, инсталације грејања) на реконструкцији, адаптацији, 
санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и 
јавни објекти), од чега најмање један посао у минималној вредности од 15.000.000,00 динара без ПДВ-
а. 
-Да поседује ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 37001 I ISO 50001 из области извођења грађевинско 
–занатских радова и електромонтажних радова. 
 

 3.    ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 
Поседовање минимално следеће опреме: 
-Теретно возило за превоз радника и алата носивости до 1t-2 комада 
-Доставно возило минималне носивости  до 1,5t- 1 комад 
-Камион кипер максималне носивости 3t-1 комад 
-Машина за машинско малтерисање-1 комад 
Цеваста фасадна скела минимум 1000м2 
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-Алуминијумска скела са платформом 
-Да поседује полису осигурања од професионалне одговорности за одговорног извођача 
радова у инималном износу од 3.000.000,00 динара. 
-Да поседује полису осигурања  запослених од последица несрећног случаја-незгоде (у случају 
смрти у минималном износу од 300.000,00 динара; у случају инвалидитета у минималном 
износу од 700.000,00 динара. 
 
 4.    КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
-Да располаже довољним  кадровским  капацитетом  уколико  има запослених на неодређено 
и/или одређено време или радно ангажована (сходно члану 197. -202. Закона о раду), 
минимално 25 извршилаца , од којих су: 
-најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, 
и то : лиценцу 410 или 411-који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова 
-најмање 1 дипломирани инжењер или инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске 
коморе Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача 
радова. 
-најмање једно лице које обавља послове безбедности и здравља на раду које поседује 
важећу лиценцу издату од надлежног Министарства. 
-Грађевински техничар-1 извршилац 
-Зидар-5 извршиоца 
-Столар-тесар-4 извршиоца 
-Молер-3 ИЗВРШИОЦА  
-Грађевински лимар -2 извршиоца 
Бравар-1 извршилац 
-Електричар-електромонтер-3 извршиоца 
-Возачи (C kategorije)-3 извршиоца 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 

 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 
изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају 
заједно.  
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 (ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  
   
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________у поступку јавне набавке Реконструкција и 
енергетска санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 
(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
 

 
 

 
Место:_____________                                                                    Подизвођач: 
Датум:_____________                           М.П.                       _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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    (ОБРАЗАЦ 7) 
ИЗЈАВА 

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ  
И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКУ  ДОКУМЕНТАЦИЈУ   

 
 

Назив понуђача:  
 

Седиште и адреса понуђача:   
 

Матични број:    
 

Шифра делатности:    
 

ПИБ:  
 

Телефон:    
 

Е – маил адреса:   
 

Место и датум:  
 

 
 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________________________________________  
изјављује да је обишао локацију која је предмет јавне набавке, извршио  увид  «на лицу места» у пројектно 
техничку документацију и све информације које су неопходне за припрему и подношење понуде за јавну 
набавку радова Санација међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560 у Апатину, бр. 
29 /2019. 

Понуда понуђача који не достави потврду о обиласку локације, неће се одбити или сматрати непотпуном 
јер обилазак локације није обавезан нити додатни услов конкурсне документације. 
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за 
било какаве накнадне промене у цени. 

 
Потпис представника Понуђача          Потпис представника Наручиоца 
 
     _____________________       __________________________ 
  
                  (М П)          (М П)  
 
Напомена: 
За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. За групу понуђача, 
образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача. 
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    (ОБРАЗАЦ 8) 
 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  
 

 
У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од три 
године, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 
 Р

ед
. б

р
. 

Број, датум и назив  
уговора 

Година завршетка 
реализације 

уговора  
Наручилац 

Кратак опис изведених 
радова 

 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

   

 
 
Напомена: Уз ову листу потребно је приложити  потврде чији је образац ( образац 9) садржан у делу      VI- 
Потврда о реализацији раније закључених уговора. 
У случају потребе копирати овај образац 
- Фотокопије наведених уговора 
- Прве и последње стране окончаних  ситуација за наведене уговоре . 
 

                                                                                                                       Потпис овлашћеног лица: 
 

                    _____________________ 
М.П 
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ОБРАЗАЦ  9 
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА     
  
 

Назив наручиоца: 
Седиште наручиоца: 
Матични број: 
ПИБ: 

 
На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 
ПОТВРДУ 

 
Да је понуђач_______________________________________________________ 

                                        (назив,седиште извођача радова/понуђача)   

за потребе наручиоца_________________________________________________, 

 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 

1) __________________________________________________________ 
 

2)   ___________________________________________________________,  
                                               (навести врсту радова),  

 
у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, а на 
 
 основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 
 
Датум завршетка радова:____________ 
 
Навести у ком облику је изводио радове: ______________/извођач, подизвођач, члан групе/ 

 
Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова - Реконструкција и енергетска 

санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву, бр.32/2019 и за друге сврхе се не може употребити. 
 
Контакт лице наручиоца: ________________, телефон: _____________. 

 
 

Потпис овлашћеног лица 
____________________________ 

МП 
 

Напомена: Свака злоупотреба и одаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну 
одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду. 
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            ОБРАЗАЦ 10 

   
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

 
 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР-а) 

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену пред судским - 
управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе_________________________, 
прилажем уз понуду за отворени поступак  јавне набавке радова - Реконструкција и енергетска санација 
објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву, бр.32/2019 
 
 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве 
односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа државе где имам седиште. 
 
 
 

                                              М.П.                                                            ПОНУЂАЧ 
___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
 

 
 
 
 
 
 
Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР  
Реконструкција и енергетска санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву 

 бр.32/2019, 
 

Закључен између:  
Наручиоца : Општине Апатин, Српских владара бр. 29 
ПИБ: 101269416;  Матични број:  08350957. 
Број рачуна: 840-54640-41 код Министарства финансија, Управа за трезор, 
Телефон:.025/772122,  
кога заступа. Председник општине Милан Шкрбић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: 
........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Извођач), 
 
 Основ за закључење уговора за ЈН бр. ____________: 
 1. Одлука о додели уговора број: _______________од дана ________________; 
 2. Понуда изабраног понуђача бр. ______ од___________: 
 3. Спецификација радова као саставни део овог Уговора. 
 
 Уговорне стране сагласно констатују (у случају да је дата заједничка понуда): 
- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе следећи: 
1.  _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 
2. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 
3. _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 

Споразум групе понуђача бр. __________ од дана ______________ је саставни део овог уговора. 
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према наведеном 
моделу уговора) 

 
Да је испоручилац делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ активнсоти из 
набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% од укупне вредности 
понуде. 
* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ активнсоти из 
набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% од укупне вредности 
понуде. 
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* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 
______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________, активнсоти из 
набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% од укупне вредности 
понуде. 
(попуњава се само у случају  понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је поверено 
делимично извршење набавке). 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.  
 Предмет уговора је извођења радова на Санацији међународног речног путничког пристаништа 
на стационажи 1401+560 у Апатину,, у  спроведеном отвореном поступку јавне набавке, по Позиву за 
подношење понуда бр. _______ објављеном дана ____________ год. на Порталу јавних набаки, и понуди 
Извођача  на начин како следи: 
 

Укупна вред. понуде без ПДВ-а: 
 

 

Укупна вред. понуде са ПДВ-ом: 
 

 

Рок и начин плаћања, 
од најдуже 45 (четрдесетпет) дана од 

дана пријема исправног рачуна од 
стране Понуђача, по испостављеним 
привременим и окончаној ситуацији . 

 
 
 
 

_______  дана 

Рок важења понуде  
(најмање 90 дана од дана отварања 

понуде) 

 
_______  дана 

Рок за завршетак радова 
(не може бити дужи од  120 

календарских  дана, почев од дана 
увођења Извођача у посао) 

 
_______  дана 

Рок за отклањање грешака 
у гарантном року, (не дужи од 7 дана 

од дана пријема обавештења) 

 
_______ дана 

Гарантни период за изведене радове 
(не може бити краћи од 2 године за 
радове а за уграђену опрему према 

гаранцији произвођача) 

 
 
 

______године 

 
 Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, 
прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова. 
 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну 
снагу, материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове. 
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
 Уговорена вредност радова износи укупно____________________ динара без ПДВ – а (словима: 
________________________________________________), односно ________________________ са ПДВ-ом 
(словима: _________________________________________________). 
 
 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је 
одређена.  
 Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 
 Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од 
уговорених количина радова. 
 Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у 
време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 
 Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених 
радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде 
које су фиксне и непроменљиве, тако да укупна вредност не сме прећи обезбеђена средства за ове намене 
утврђене буџетом, када овај уговор и престаје. 
 
УСЛОВИ И НАЧИН  ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање за изведене радове врши у року од 45 (четрдесетпет) 
дана од дана пријема исправног рачуна од стране Понуђача, по испостављеним привременим и окончаној 
ситуацији сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, 
потписане и оверене од стране стручног надзора Наручиоца, сачињеној према стварно изведеним радовима.  
       

Понуђач је дужан да у рачуну наведе број уговора. 
 

Извођач се обавезује да комплетну документацију неопходну за оверу припремених и окончане 
ситуације (листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и опрему, по потреби и 
другу документацију) достави лицу које врши стручни надзор – Надзорном органу. 
 

Уговорне стране су сагласне да је Наручилац обавезан да плаћање врши уплатом на рачун Извођача  
бр._________________*___, код ______________*____ банке. (*Попуњава понуђач) 
 
РОК  ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 4. 
 Извођач је у обавези да уговорене радове, који чине предмет овог Уговора заврши у року од 
________ календарских дана, (не више од 120), рачунајући од дана увођења у посао.  
Рок за извођење радова почиње тећи од дана увођења Извођача у посао. 
 Даном увођења у посао сматра се дан кумулативног стицања следећих услова: 

 да је наручилац предао извођачу инвестиционо техничку документацију 

 да је наручилац обезбедио извођачу несметан прилаз градилишту, 
 Дан увођења у посао, стручни надзор Наручиоца, уписује као дан почетка радова. 
 Под роком завршетка радова сматра се дан целовите спремности истих за технички преглед, а 
што стручни надзор Наручиоца констатује грађевинским дневником. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 5. 
 Извођач има право на продужење рока само у случају: 
1.  елементарних непогода и дејства више силе, 
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2.   у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач, 
3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што 
ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник. 
 Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности. 
 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више извршилаца 
без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем 
радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 
Члан 6. 

 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да 
плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1% од укупно уговорене вредности (са ПДВ-ом) за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 10% од уговорене вредности. 
 Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног питања и 
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 
 Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова од Извођача, 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду штете, односно поред 
уговорне казне, и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са законом. 
 Постојање и износ штете наручилац мора да докаже. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 
 Наручилац се обавезује да : 
- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби, 
- обезбеди вршење стручног надзора  
- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун радова са Извођачем. 
 Надзор над извођењем радова биће одређен од стране наручиоца посебним решењем. 
 Стручни надзор пуноправно заступа наручиоца и у његово име и за његов рачун може да 
предузима све радње у вези са предметом овог уговора, а у складу са одредбама Закона о планирању и 
изградњи. 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 8. 
 Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему према својој 
Понуди, стручно и квалитетно, према пројектима, техничкој документацији и техничкој спецификацији 
радова, важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима 
који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом доброг привредника. 
 Извођач радова је такође дужан и да: 

 уредно и по прописима води неопходну документацију са свим прилозима који морају бити редовно 
потписивани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова 

 омогући вршење стручног надзора;  

 набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, техничкој 
спецификацији, условима и стандардима, као и да,о свом трошку, обави сва потребна испитивања 
материјала и опреме; 

 обезбеди атесте за коришћени материјал, уколико се такви материјали користе; 

 да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку материјала и опреме за 
извођење уговорених радова; 

 да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећање 
трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику; 

 да обезбеди безбедност свих лица на градилишту и примену Закона о безбедности и здравља на раду 
и свих подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним 
органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за 
време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;  

 радове врши у уговореном року; 
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 о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извођењем 
уговорених радова; 

 у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал; 

 на погодан начин обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, 
оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених радова; 

 да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или 
поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала и опреме, или убрза 
извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;  

 да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;  

 наручиоцу поднесе захтев за примопредају изведених радова, оверен од стране стручног надзора са 
предлогом окончане ситуације; 

 комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну; 

 отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року који одреди 
Комисија; 

 након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију и 

 врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију предметне јавне 
набавке. 

 Извођач се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев, пружи на увид 
сву документацију о извршеним радовима и утрошеним средствима предвиђеним овим уговором. 
 Извођач је дужан да поступи по свим основаним примедбама Наручиоца, односно стручног 
надзора, те да уочене недостатке отклони о свом трошку.  
 

Члан 9. 
Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдуже у року од 10 (десет) дана од 

дана закључења Уговора, преда Наручиоцу:  
 
- Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права 
на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, са роком 
важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора.  
 
- Извођач радова је обавезан да приликом примопредаје радова, преда Наручиоцу Гаранцију банке за 
отклањање грешака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, у висини од 10% од вредности Уговора, без пореза на додату вредност са 
роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока.  
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико Извођач не 
отпочне са отклањањем недостатака у року од 7 дана од дана пријема писменог захтева Корисника. У том 
случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са 
пажњом доброг привредника. 
 
Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац 
ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
 
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 
складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 
регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 
тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
 
Наведене гаранције, не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Гаранције морају гласити у корист Наручиоца. 
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Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, Извођач радова је 
обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 
 
Наручилац ће наплатити банкарске гаранције, уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене 
обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 
 

Члан 10. 
Извођач радова се обавезује  да изврши обезбеђење градилишта предузимајући све потребне мере за 
безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине утврђене законом. 
 
Извођач се обавезује да ће се у току извођења радова, придржавати и примењивати свих законских пропис из 
области безбедности и здравља на раду, заштите на раду, заштите животне средине, противпожарне заштите 
и других законских прописа који регулишу област рада предметне јавне набвке,  те сходно томе, безусловно, 
признаје искључиву личну прекршајну и кривичну одговорност за сву насталу материјалну и нематеријалну 
штету коју претрпе запослени или трећа лица, проузроковану његовим не спровођењем законских прописа, 
при чему на овај начин Наручиоца ослобађа од сваке  одговорности по овом основу. 
 
 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 11. 
 Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдуже у року од 10 (десет) дана од 
дана закључења Уговора, преда Наручиоцу:  
1. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без 

права на приговор и платива на први позив, у висини од 10% од укупно уговорене цене без пореза на 
додату вредност са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за 
извршење Уговора.  
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју 

је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 
регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 
тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 

Наведене гаранције, не могу саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Гаранције морају гласити у корист Наручиоца. 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, Извођач 
радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 

 
Члан 12. 

 Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда гаранцију банке 
за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, у висини од 10% од вредности Уговора, без пореза на додату вредност са 
роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока.  

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року уколико 
Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен овим 
Уговором. 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 
Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 
 

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
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Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју 
је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 
регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 
тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 
 

Наведена гаранција банке не може саржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 
одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Гаранције морају гласити у корист Наручиоца. 

 
Члан 13.  

 Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и 
опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал 
или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 
 Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу 
полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену 
копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима. 
 Извођач радова је такође дужан да у року од 7 (седам) од закључења Уговора, достави Наручиоцу 
полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, 
односно трећем лицу, приликом реализације Уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим 
прописима. 
 Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 
 Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека 
уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом важења истих. 
 
ГАРАНТНИ РОК 

Члан 14. 
 Гарантни рок за квалитет радова је _____ година (минимум 2 године) и почиње да тече од дана 
комисијске примопредаје радова.  
 За материјал коју уграђује извођач, важи у погледу садржине и рока, гаранција произвођача 
опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 
упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу. 
 

Члан 15. 
 Материјал, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати опису радова, 
техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет сноси Извођач радова. 
 Извођач радова је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету 
материјала, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације. 
 Опрему која се уграђује набавља Извођач радова, уз сагласност Наручиоца, и она мора 
одговарати техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима. 
 Уколико Наручилац преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, не одговара 
стандардима и техничким прописима одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је 
налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 

Члан 16. 
 Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, а не дуже од 7 дана 
од дана пријема обавештења отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет 
изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 
 Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног става, по пријему писменог 
позива од стране Наручиоца, а у року утврђеном у члану 1. овог Уговора, Наручилац је овлашћен да за 
отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача. 
 Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног 
руковања и употребе, односно ненаменског коришћења. 
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ВИШКОВИ РАДОВА 
Члан 17. 

     Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач 
радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор. 
Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без 
писане сагласности Наручиоца и стручног надзора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о вишковима радова, нити о питањима везаним за 
додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала, без претходне писмене сагласности Наручиоца. 
Наручилац неће платити испостављену ситуацију за цену вишка радова за чије извођење не постоји писана 
сагласност Наручиоца. 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави 
Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним 
јединичним ценама.  
Јединичне цене за све позиције из усвојене Понуде Извођача радова бр._________ од _________________ за 
које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10%  
количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. Вишкове радова, за које је добијено писмено 
мишљење стручног надзора и који су усвојени од стране наручиоца, извођач радова је дужан да изведе. Исти 
ће се констатовати у окончаном рачуну. 

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави 
мишљење са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року 
од 10 (десет) дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се 
закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, пре коначног обрачуна, односно испостављања 
оконачне ситуације. 

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана 
потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, из члана 7. овог 
Уговора на вредност радова који се уговарају анексом. 
 
    НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ       

Члан 18. 
Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре 

извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова који 
мора да садржи: 
1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног 

надзора; 
2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу 
предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем 
сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема захтева, 
ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о јавним 
набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене 
преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач 
радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове 
(непредвиђене радове). 

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче услов да 
започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. 
Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, 
роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова. 

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења 
уговора о њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је 
њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и 
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације. 

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних 
догађаја, усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од 
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стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са ставовима 
2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 
примене преговарачког поступка.  
 
ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

Члан 19. 
 Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава стручни надзор Наручиоца, 
а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник или други документ. Примопредаја и коначан 
обрачун изведених радова врши се комисијски. 
 Комисију за примопредају и коначан обрачун радова образује Наручилац, а чине је по један 
представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача 
 Комисија сачињава записник о примопредаји који потписују сви чланови комисије.  
 Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор наручиоца или комисија за примопредају 
и коначан обрачун Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да 
отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно 
утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача.  
 Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на рачун 
извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник. 
 Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед радова и употребну дозволу. 
 

Члан 20. 
 Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених 
радова оверених од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и 
непроменљиве. 
 Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 
 Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и 
Извођач признају: 
- ако Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана у односу на уговорену 
динамику - ако Извођач радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа 
Наручиоца, 
- ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету из понуде 
Извођача 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан 22. 
 У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за радове који су предмет овог 
уговора ангажује другог извођача и активира средство обезбеђења за добро извршење посла. Извођач је у 
наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене 
предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 
 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
 У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 
наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана 
раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
 

Члан 23. 
 Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну 
исправу без права приговора. 
 

Члан 24. 
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 У случају раскида уговора Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања 
као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора. 
 
ИЗМЕНА УГОВОРА 

Члан 25. 
– Наручилац може након закључења уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати обим 
предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, oдносно до лимита 
прописаног одредбама  Посебних узанси о грађењу. 
- У наведеном случају Наручилац  ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са 
Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и 
доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 26. 
 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим 
односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и други релевантни 
прописи. 

Члан 27. 
 Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће 
споразумно применом позитивних законских прописа. 
 У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни 
суд у Сомбору. 

Члан 28. 
 Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два ) примерка задржава 
свака уговорна страна. 
 
  За НАРУЧИОЦА ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
 
 _____________________                         М.П. ________________________ 
 
Саставни део Уговора чини: 
- Понуда Извођача, бр. ________________од_______________ 
- Предмер и предрачун радова из конкурсне документације 
- Образац структуре цене из конкурсне документације 
 
 
НАПОМЕНА: 
 Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља 
садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној 
набавци. 
 Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
 МОДЕЛ УГОВОРА понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора. 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача број телефона и факса, као и име особе 
за контакт и е-маил.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Место подношења понуде:  
Понуду доставити на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 29, СА 
НАЗНАКОМ: ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВИ – Реконструкција и енергетска санација објекта вртића 
„Дуга“ ЈН БР. 32/2019 - НЕ ОТВАРАТИ.“ 
 Рок за подношење понуда – 18.07.2019. године до 12,00 часова.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са 
назнаком да је поднета неблаговремено.  

Отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца на адреси ул. Српских владара 29, дана 
18.07.2019. године са почетком у 13,00 часова.  

 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН 
(Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 
(Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 

 Образац Изјаве понуђача о обиласку локације и извршеним увидом у пројектно техничку 
документацију  (Образац 7) 

 Образац референтне листе (Образац 8) 

 Потврда о реализацији раније закључених уговора  (Образац 9)   

 Изјава на основу члана 79. став 10. ЗЈН (Образац10)  
3. ПАРТИЈЕ  
Јавна набавка није обликована по партијама. 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА АПАТИН, СРПСКИХ ВЛАДАРА 29,   са 
назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку – ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Реконструкција и енергетска 
санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву, - ЈН БР.32/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку - ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – Реконструкција и енергетска 
санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву, - ЈН БР.32/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –  Реконструкција и енергетска 
санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву, - ЈН БР.32/2019 - НЕ ОТВАРАТИ „  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку ,,ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –Реконструкција и 
енергетска санација објекта вртића „Дуга“ у Свилојеву - ЈН БР.32/2019 - НЕ ОТВАРАТИ ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу 
VI). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 32/2019 102/107 

  

 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 
конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу 
VI). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање ће се вршити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправног рачуна од стране 

Понуђача, по испостављеним привременим и окончаној ситуацији сачињеним на основу оверене грађевинске 

књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписане и оверене од стране стручног надзора 

Наручиоца, сачињеној према стварно изведеним радовима. 

Авансно плаћање није дозвољено. 
 
Понуђач је дужан да у рачуну наведе број уговора. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за радове, не може бити краћи од 2 године, а за уграђену опрему, сагласно гаранцији 
произвођача, почев од дана извршења уговора. 
 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
Рок извођења радова не може бити дужи од 120 календарских дана, почев од дана увођења извођача у посао. 
Место извођења радова  ––Вртић „Дуга“ у Свилојеву 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
9.5. Други захтеви  
             Обилазак локације у циљу упознавања са постојећом ситуацијом и условима извођења радова је 
потребно заказати најмање два дана пре обиласка, а најкасније 5 (пет) дана пре истека  рока за подношење 
понуда. (контакт особе: nadja.vujovic@apatin.rs, danijela.djukic@soapatin.org, biljana.desnica@soapatin.org, 
apadir@soaptin.org, lopticad@gmail.com, уз предходну најаву од 2 дана, путем писаног захтева. 
 

Доказ: Потписана потврда Наручиоца да је представник понуђача извршио обилазак локације на којој 
ће се изводити радови, оверена и потписана од стране представника понуђача и наручиоца. 
Понуда понуђача који не достави потврду о обиласку локације, неће се одбити или сматрати непотпуном 
јер обилазак локације није обавезан нити додатни услов конкурсне документације. 

 
 

mailto:nadja.vujovic@apatin.rs
mailto:danijela.djukic@soapatin.org
mailto:biljana.desnica@soapatin.org
mailto:apadir@soaptin.org
mailto:lopticad@gmail.com


Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр 32/2019 103/107 

  

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач је дужан да уз понуду достави:  

 
1.  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде 
Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Банкарска 
гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна, неопозива, без права 
на приговор и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у 
износу од 5% од укупне понуђене цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи 
најмање колико и важи и понуда. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који 
одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 
рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг 
агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је 
објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets 
Authorities- ESMA). 
 
Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у 
следећим случајевима: 
- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду; 
- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци;  
 

2. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 
гаранцију  за добро извршење посла. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо о намерама банке, за 
издавање: безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив, 
банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без 
ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговора, 
уколико Наручилац понуђачу додели уговор.   
 
3.  Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 
гаранцију  за отклањање грешака у гарантном року. 
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо о намерама банке, за 
издавање: безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив, 
банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10 % од вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, 
уколико Наручилац понуђачу додели уговор.   
 
Рок важења свих наведених писна о намерама банке мора бити најмање као и рок важења 
понуде. 
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Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу: 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла у тренутку закључења уговора, а 
најкасније 10 дана од дана закључења уговора - банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на 
приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене цене без ПДВ-а, и 
роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговора. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.  
  

2)  Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач се 
обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини од 
10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a и роком важности најмање 30 дана 
дужим од уговореног гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 
уговора у гарантном року.  

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, 
УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА ( 
у Прилогу 1) 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, или  електронски на e-mail: 
nadja.vujovic@apatin.rs, danijela.djukic@soapatin.org, biljana.desnica@soapatin.org, apadir@soaptin.org, 
lopticad@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 32/2019 . 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока 
за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници; 
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 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 
електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин 
потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је 
извршено достављање. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 
ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица сноси понуђач. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О 
САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за 
доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 
заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
nadja.vujovic@apatin.rs, danijela.djukic@soapatin.org, biljana.desnica@soapatin.org, apadir@soaptin.org,  
lopticad@gmail.com, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети 
у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 
најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, 
а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 
понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

mailto:nadja.vujovic@apatin.rs
mailto:danijela.djukic@soapatin.org
mailto:biljana.desnica@soapatin.org
mailto:apadir@soaptin.org
mailto:lopticad@gmail.com
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Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. 
тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог 
за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од 
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 
пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права;  
   (7) сврха: ЗЗП; ОПШТИНА АПАТИН,  ул. Српских владара бр. 29;  јавна набавка бр. 32/2019; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који 
садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и 
оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

18. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач 
радова није могао да утиче, а које се односе на:  
 
1. прекид радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача радова; 
2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);  
3. временски услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог стручног надзора; 
4. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 
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5. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; 
6. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова; 
7. било које обуставе радова које нису последице пропуста, нити кривице Извођача. 

 
Извођач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску форму, обавестити 

Наручиоца о настанку  околности  због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) 
дана пре истека рока за извођење радова 

Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за 
продужење рока извођења радова.  

Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока 
размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено 
мишљење.  
Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.  

Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН.  
Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље 

уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за 
извођење радова. 

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за 
продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у 
закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, те 
је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.  
 
 


