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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца:   Општинска управа општине Жабари    . 

Адреса наручиоца:   Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари      . 

Матични број :   07162456   . 

ПИБ:   102672556    

Шифра делатности:  8411      

Интернет страница наручиоца:  www.zabari.org.rs    . 

Врста наручиоца:   Градска и општинска управа     . 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона 

о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење 

грађевинских радова. 

 

3.  Врста предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.   4/2019   су радови. 

  

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Резервисана јавна набавка 

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о 

јавним набавкама. 
 

6. Електронска лицитација 

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона. 

 

7.  Лице за контакт или служба 

Лице (или служба) за контакт:[ Весна Николић], 

е-mail адреса (или број факса): [ouzabari.investicije@gmail.com,  факс: 012/250-232]. 

 

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  15  дана, с тим што тај рок не 

може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.  
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:  4/2019     је извођење радова на   

АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 

6757 К.О. ЖАБАРИ   . 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 

45262700 – адаптација зграда; 

45420000 – радови на уградњи столарије; 

45454000 – радови на реконструкцији; 

45350000 – машинске инсталације 

45310000 – радови на увођењу електричне инсталације 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

1. Врста радова 

Радови на  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ  у складу са техничком документацијом, спецификацијама 

и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације. 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 

спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је 

потребно извршити.  

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 
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ПРОИЗВОЂАЧИ ИМЕНОВАНИ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

  

 Када се у техничким условима помиње име неког произвођача у вези са неким 

производом или материјалом, то је из разлога пружања примера са становишта захтеваног 

стандарда за тај производ или материјал. Произвођач који је на овај начин наведен у 

техничким условима неће се сматрати номинованим произвођачем. Понуђач може да 

предложи и прибави производ или материјал од другог произвођача, под условом да може да 

докаже се ради о еквивалентном производу и материјалу.  

 Наручилац обавештава понуђача да је, свако навођење елемената попут робног знака, 

патента, типа или произвођача, у конкурсној документацији, праћено речима „или 

одговарајуће“.  

 Појам „или одговарајуће“, за одређене ставке, наведене у Обрасцу о произвођачима 

материјала и опреме, понуђач доказује навођењем произвођача и модела који нуди и 

достављањем техничких листова свих добара, производа или материјала наведених у Обрасцу 

о произвођачима материјала и опреме. На сваком техничком листу понуђач мора уписати 

редни број позиције из предмера радова односно Обрасца.  

 

 Образац о произвођачима материјала и опреме (поглавље XIII) чини обавезни део 

понуде и саставни је део уговора о извођењу радова. 

 

 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног добра, не одговара 

захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је саставни део конкурсне 

документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној документацији, понуда 

Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН.  

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, 

понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке 

(престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља 

на сагласност Стручном надзору и Наручиоцу.  

 Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и 

произвођаче у поглављу Образац о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност 

Стручног надзора и Наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

Уз понуду обавезно је доставити Техничке листове свих добара, производа или 

материјала наведених у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме. На сваком 

техничком листу понуђач мора уписати редни број позиције предмера радова на коју се 

технички лист односи, а који је захтеван конкурсном документацијом.  

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим 

се уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, 

у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени 

у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу 

врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у 

складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима. 

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач 

радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао 

Записник о примопредаји радова. 

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 

односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од 

општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско 

занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 
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Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за 

праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку 

предметне јавне набавке. Лица одговорна за праћење и контролисање извршења уговорних 

обавеза      

Стручни тим за координацију јавне набавке:  

1. Небојша Миловановић, дипломирани правник, телефон: 064/8-133-204; 

2. Милена Васић, дипломирани економиста, телефон: 064/8-133-205,  и 

3. Славиша Здравковић, дипл. грађ. инж., телефон: 064/8-133-215 ,  

телефон:  064/8-133-204;  064/8-133-205; 064/8-133-215   . 

 

4. Рок за извођење радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 

од  90   ( деведесет ) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор 

је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није 

договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

 

5. Место извођења радова  

(Жабари, општина Жабари, кп.бр. 6757 К.О. Жабари, 12374 Жабари, ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ  ) 

 

6. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће 

омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за 

предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси  дан пре намераваног 

обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима 

овлашћеним за обилазак локације.  

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца   

ouzabari.investicije@gmail.com , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два 

дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за 

пријем понуда.   

Лице за контакт:  Дарко Радовановић    телефон   064/11-54-087     . 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак 

локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од 

стране Наручиоца. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну 

документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова 

и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације). 

 Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би 

понуда била прихватљива.  

Comment [JI1]: Требало би да имамо 
процену пројектанта о трајању радова 

Comment [JI2]: Да ли то значи да су 
понуде од фирми које нису обишле 
локацију неважеће? 

Formatted: Justified

Formatted: Pattern: Clear (White)
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

У овом делу навести шта чини техничку документацију (пројекти, цртежи, скице и слично, 

ситуациони планови и други планови, услови извођења, опис материјала, стандарди, начин 

вршења контроле и мерења, као и др.), и навести да су саставни део Конкурсне 

документације. 

У смислу Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), 

Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и Правилника о начину 

складиштења, паковању и обележавању опасног отпада ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), за 

грађевински материјал који се сматра опасним отпадом, односно за транспорт, 

складиштење, третман и одлагање задужена су предузећа овлашћена од стране Агенције за 

заштиту животне средине Министарства пољопривреде и зажтите животне средине. У 

случају да Понуђач не поседује процедуре према важећим стандардима може ангажовати 

стручно лице за извршење предметне позиције радова. Понуђачи могу ангажовати 

лиценцирано правно лице као члана групе понуђача, подизвођача или доставити изјаву и/или 

уговор о стручној сарадњи са лиценцираним правним лицем. 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. 

Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су: 

 

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) 

Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетник 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже 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 (члан 75. став 1. тачка 2)Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 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. 

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 за неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетник 

и физичко 

лице 

 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 

којим се потврђује да 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). 
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ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа 

према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно 

према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 

да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 

од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан 

да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 

локалних органа/организација/установа. 

 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

 

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која 

је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“. 
 

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 

да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 
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Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе 

из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације. 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да 

располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.  
1) Финансијски капацитет: 

Услов:  

(1) да остварени пословни приход у последње три године (2015, 2016, 2017) за које су 

достављени подаци мора да буде већи од 45.000.000,00  динара;  

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 

јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан. 

 

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 

регистре, 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). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет 

(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2017. годину, доставити Биланс стања и Биланс 

успеха за 2017. годину.  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен 

Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да 

понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки 

објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

 

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге 

по систему простог књиговодства, достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на 

чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 

(паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну 

за претходне 3 (три) обрачунске године. 

 

2) Пословни капацитет: 

Услов:   

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 50.000.000,00 динара без пореза на 

додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова 

и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације, инсталације грејања) на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње 

(стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).  

Formatted: Pattern: Clear (Yellow)
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Доказ:  

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац 

Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  

листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 

Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном 

року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 

користити, 

- контакт особа наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. 

 

3) Технички капацитет 

Услов: 

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, 

грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у 

оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже:  

Врста Количина 

Камион „сандучар“  комада  1  

Лако доставно возило комада   1 

Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 500кг комада   1 

Комбинована машина – „Скип“ комада   1 

Цеваста фасадна скела    800м2 
 

 

Доказ: 

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 

набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 

означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у 

години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 

овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације 

без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола 
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(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у 

Поглављу XIII.  Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од 

стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

 

 4)Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 20 извршилаца грађевинске струке (зидари, армирачи, керамичари, тесари и 

др.),  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 800-који ће решењем бити именован 

за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 450 или 453 или 850 који ће решењем бити именован за одговорног 

извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 430 или 830 који ће решењем бити именован за одговорног извођача 

радова у предметној јавној набавци  

 

 

Доказ: 
а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 

потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за 

подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова 

или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о 

раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање.   

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 

лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком 

Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о 

важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом; 

 

5)Обилазак локације 

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне 

информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

Услови и начин обиласка локације  и увида у пројектну документацију одређени су у  

Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак 

локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. 

 

 

Formatted: Underline

Comment [JI3]: Рекла бих да је број 
извршилаца добар, лиценце покривају 
све врсте радова, ок 
 
Можда код извршилаца специфицирати 
да се под извршиоцима подразумевају 
зидари, армирачи, керамичари, тесари - 
из грађевинске професије а не 
администрације 
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Доказ: 

Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и 

извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације). 

 

6) Сертификати 

Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда ISO 9001, систем 

менаџмента квалитетом, ISO 14001-2004 – заштита животне средине, OHSAS 18001 – 2007, 

безбедност на раду или одговарајуће. 

 

Доказ: 

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, 

ISO 14001- заштита животне средине, OHSAS 18001 –  безбедност на раду или одговарајуће 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 

понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 

одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из 

члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и 

да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације. 

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5)  закона, понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела 

набавке. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија 

је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави 

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 на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) – Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у 

обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на 

којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о 
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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. 

Понуђач је дужан да без одглагања 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 прописан начин. 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА 

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. 

 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. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије. 

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који 

начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду 

или подноси понуду са подизвођачем. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је  

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из 

групе понуђача.  

 Понуду доставити на адресу (Наручиоца)  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

ЖАБАРИ , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА 

АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 

6757 К.О. ЖАБАРИ  , ЈН бр.  4/2019  , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, 

ако је примљена од стране наручиоца до  08.04.2019.  године, до    10:00   часова. 

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, 

уписати 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 пријема понуде 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 поднети понуде, сматраће се 

неблаговременом. 

 Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 

мора да садржи: 

1) образац понуде, 

2) модел уговора, 

3) образац структуре цене, 

4) образац трошкова припреме понуде, 

5) образац изјаве о независној понуди, 

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима, 

8) образац Изјаве о техничкој опремљености, 

9) образац о произвођачима материјала и опреме, 

10) образац Изјаве о кључном техничком особљу, 

11) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

12) образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у 

пројектну документацију, 

13) образац изјаве понуђача о тренутном агажовању,  

14) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро 

извршење посла, 

15) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, 
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16) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати 

и потписивати графитном оловком. 

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду 

у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим 

страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима. 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин).  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају 

бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

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: ОПШТИНСКА 

УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, ул. Кнеза Милоша 103, 12374 Жабари, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И 

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ   
– ЈН бр.  4/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И 

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ  – 

ЈН бр.  4/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И 

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ   
– ЈН бр.  4/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА 

АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 

6757 К.О. ЖАБАРИ  – ЈН бр.  4/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
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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 понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  

Понуду може поднети задруга, 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 уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 

наведе 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 V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  

75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу 

тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач 

понуду подноси са подизвођачем. 
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. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

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. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
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ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља 

који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду 

подноси група понуђача.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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 се врши на основу испостављених, привремених месечних и окончане 

ситуације потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, 

основ за плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са 

позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји. 

Рок плаћања је одмах, а најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који 

испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране 

стручног надзора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ 

ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ не може бити 

краћа од  24   месеци од дана примопредаје радова. Гаранција не може бити краћа од 24 месеца 

од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 

поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 

од дана извршене примопредаје радова.  

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 

од  90   ( деведесет  ) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор 

је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није 

договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

Место извођења радова -   Жабари, општина Жабари, кп.бр. 6757  К.О. Жабари, 12374 

Жабари, ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ.. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 на може мењати 

понуду. 

 

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања 

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и 

достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, 

оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.  

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за 
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штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, 

са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је 

дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом 

осигурања.  

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у 

Поглављу XVI. Конкурсне документације. 

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. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне 

средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је 

Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине). 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са 

назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком 

важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на 

приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца  

Општинска управа општине Жабари. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са 

важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  
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којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који 

је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 

банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења 

уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока 

одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 

(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 

обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 

документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 

садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу 

за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива.  

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења 

уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 

за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са 

роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист 

Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 

 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.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 

 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач 

се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје 

у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности 

банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 

изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року.  

 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства 

финансијског обезбеђења ће бити враћена.  

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 08.04.2019. године године, у  10:30  часова у радним 

просторијама Наручиоца, на адреси:  Општинска управа општине Жабари, ул. Кнеза Милоша 

103, 12374 Жабари, просторијa: /, спрат /. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 



_________________________________________________________________________________ 

  Општинска управа општине Жабари  / Конкурсна докуметација за ЈН (4/2019) | 21 од 94 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 

на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 

поступку отварања понуда. 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање понуђачима. 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 

такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  

понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ, УЛ. КНЕЗА МИЛОША 103, 12374 

ЖАБАРИ , електронске поште на e-mail  ouzabari.investicije@gmail.com  или факсом на број  

012/250-232) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и 

неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор 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.   4/2019   ". 

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 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 чл. 20. 

Закона. 

17. 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 (чл. 93. Закона). 
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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. 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“. 

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 

одређен  Конкурсном документацијом. 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 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.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА 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. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  

4. у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу  

полиса/е осигурања;  

5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или 

материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је 

саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 

документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. 

тачка 32) ЗЈН.  

 Образац о произвођачима материјала и опреме чини обавезни део понуде и саставни је 

део уговора о извођењу радова.  

 Понуђач се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Обрасцу о 

произвођачима материјала и опреме.  

 У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним 

моделима и произвођачима у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Понуђач је 

дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак 

Comment [JI5]: Ово је нејасно, може 
да буде доста тога – на шта се овде 
мисли? 
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производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на 

сагласност стручном надзору и Наручиоцу.  

 Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и 

произвођаче у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора 

и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно 

понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а; 

(2) учинио повреду конкуренције;  

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

 

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Докази из става 1. ове тачке су:  

1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  
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8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео 

или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: 

подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  

22-26,  11000  Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail:  

ouzabari.investicije@gmail.com , факсом на број  012/250-232  или препорученом пошиљком са 

повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако 

је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. Закона 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 члана 149. став 3. Закона, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 (десет) 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 из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га 

није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  

даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-

30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије. 

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 
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-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 

додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 

вредност већа од 120.000.000 динара. 

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна 

овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама 

чл. 160 до 167.Закона. 

23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА   

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ. 

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци   ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА 

КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим 

радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току 

реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у 

потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности 

закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови 

уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 

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) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова 

приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести; 

6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности. 

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће 

дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због 

извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за 

повећање обима предмета јавне набавке. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке 

или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

 Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку ( ГРАЂЕВИНСКИ 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. 

ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ.), ЈН број   4/2019   

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име лица за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
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 



_________________________________________________________________________________ 

  Општинска управа општине Жабари  / Конкурсна докуметација за ЈН (4/2019) | 27 од 94 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица 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 лица 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 лица 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 они понуђачи који 

подносе заједничку понуду. 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 [ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И 

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ ] 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања оверених 

привремених ситуација и 

окончане ситуације  

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања 

понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења у посао 

 

____ календарских дана од 

дана увођења у посао  

 

Гарантни период 

 

___ месеци/а од дана 

примопредаје радова  

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације за ову јавну набавку 

 

 

 

 

 

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, 

понуду потписује члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а 

понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 

 



_________________________________________________________________________________ 

  Општинска управа општине Жабари  / Конкурсна докуметација за ЈН (4/2019) | 30 од 94 

VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,  
 (назив понуђача) 

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 

поступку јавне набавке.. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ 

ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ  набавке, бр [ 

4/2019 ], 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 закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године.  

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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IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
 назив понуђача 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

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. 
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 
          назив понуђача 

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 

__________________________________________ при састављању понуде за јавну набавку 
 назив понуђача  
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ  бр.  4/2019 , поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: 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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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА  

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ    

 

 

Закључен  у ________________, дана___________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ са седиштем у  Жабарима, ул. Кнеза Милоша 

103, 12374 Жабари, ПИБ   102672556 , кога заступа  Небојша Миловановић, дипл.правник, 

начелник општинске управе Општине Жабари (у даљем тексту: Наручилац),  

 

и 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

 

______________________________________________са седиштем у ______________________  
назив извођача 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова). 

 

Или  

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе  

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  

 

или 

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив Подизвођача 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 
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Члан 1.  

 Уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана   08.03.2019.     године, објавио Позив за подношење 

понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења 

грађевинских радова  НА АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ  ,ЈН. Бр.  4 /2019  ,  на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца,  

 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 

вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је 

поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 

 - да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уговором о 

донацији који је закључен између Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге 

(UNOPS) и општине Жабари, UNOPS-EUPRO-2018-GRANT-042, Бољи живот за све, (број: 

560-15/2018-01 од 22.10.2018. године) 

 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 

Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци 

доделио Извођачу радова.  

Предмет уговора 

 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора је ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ И 

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 6757 К.О. ЖАБАРИ  . 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 

извршење радова који су предмет овог уговора. 

 

Вредност радова – цена 

 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 

______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), 

од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ 

(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из 

усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 

и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача 

радова. 

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, 

радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 

чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, 

обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, 

рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних 

радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге 

трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак 

радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације 
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и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 

према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

 

Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на основу оверених привремених месечних 

ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________ и потписаним од 

стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације 

од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет 

процената) од уговорене вредности.  

 Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Општина 

Жабари ће вршити директно на рачун Извођача радова.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач 

радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 

обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје 

без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 

(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према 

приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која 

се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико 

дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су 

потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора 

су: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациjом; 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 

у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије 

одређено. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 

радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 

обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 

Члан 6. 

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у 

коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да 

изводи радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 

рокова, сматрају се нарочито: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 
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3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова 

приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 

6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности 

 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 

8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за 

завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о 

кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 

пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова. 

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 

истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са 

одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Уговорна казна 

 

Члан 7. 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом 

основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано 

раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од 

уговорене казне и заједно са њом. 

 

Обавезе Извођача радова 

 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу 

радова, као и:  

(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 

одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом 

кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, 

Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају 

промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у 

конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.   

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке 

документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и 

даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 
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недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је 

пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у 

обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном 

надзору динамични план извођења радова;  

(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 

складу са важећим прописима;  

(5) да се строго придржава мера заштите на раду;  

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио 

радове и да је спреман за њихову примопредају; 

(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за 

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким 

нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 

(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова 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 радова; 

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије; 

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 

извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се 

објекат гради; 

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 

Стручног надзора или Наручиоца; 

(14) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према 

понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и 

опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност 

испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју 

доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се 

замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз 

сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

(15) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

(16) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом; 

(17) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим 

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао 

у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

(18) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 

динамику; 

(19) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци; 

(20) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року 

од 5 дана; 
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(21) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталација и опреме; 

(22) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама. 

 

Обавезе Наручиоца радова 

 

Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 

одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са 

законом који регулише ову област. 

 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

 

Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на 

сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 

 

Члан 11. 

 Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 

Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим 

да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 

важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

 Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 

вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 

гарантног рока.  

Осигурање 

 

Члан 12. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 

ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису 

осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 

оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања. 
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Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

 

Члан 13. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 

њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 

уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са 

гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је 

извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 

упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 

току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 

у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 

Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 

захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 

уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

 

Квалитет уграђеног материјала 

 

Члан 14. 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

 

Вишкови и мањкови радова 

 

Члан 15. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и 

уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан 

да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио 

без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 

обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама 
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изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у 

даљем тексту: Узансе). 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од 

дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не 

прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване 

карактеристике објекта као целине. 

 

Хитни непредвиђени радови 

 

Члан 16. 

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су 

они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради 

спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, 

неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем. 

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне 

сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту 

сагласност.   

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 

хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су 

морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова 

уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања 

обавестити Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 

одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 

трошкове. 

Непредвиђени радови 

 

Члан 17. 

 Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 

18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, 

али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег 

извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају 

радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора. 

 Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности 

наручиоца.  

 Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 

непредвиђених радова. 

 Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали 

бити обављени. 

 Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена 

цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача 

радова.  

 У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 

одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 

трошкове. 

Примопредаја изведених радова 

 

Члан 18. 

 Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на 

објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење 

радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и 
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упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на 

објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова. 

 Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са 

одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на 

основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се 

односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 

 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 

надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 

завршетка радова. 

 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 

материјал и извештајима. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 

разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 

терет Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 

коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 

 

Члан 19. 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

 

Раскид Уговора 

 

Члан 20. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 

касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 

радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 

понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као 

и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или 

из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 

омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 

Formatted: Justified, Space Before:  0
pt, After:  0 pt

Formatted: Space Before:  0 pt, After:
 0 pt

Formatted: Space Before:  0 pt, After:
 0 pt



_________________________________________________________________________________ 

  Општинска управа општине Жабари  / Конкурсна докуметација за ЈН (4/2019) | 42 од 94 

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као 

подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. 

став 1. тачка 4. ЗЈН. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним 

радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и 

сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед 

стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача 

радова и надзорног органа. 

Измене уговора 

 

Члан 21. 

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 

околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 

17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне 

вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде 

већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти 

радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  

 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  

 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) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова 

приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 

6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни 

предвиђени пројектом. 

Члан 22. 

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац 

ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, 

под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима 

предмета јавне набавке. 

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, 

Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за 

наведене позиције непредвиђених радова. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  
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Сходна примена других прописа 

 

Члан 23. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 

одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 

односи. 

Саставни део уговора 

 

Члан 24. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   техничка документација 

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године 

-  образац о произвођачима материјала и опреме 

- динамика извођења радова 

Решавање спорова 

 

Члан 25. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у  Пожаревцу  

 

Број примерака уговора 

 

Члан 26. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну 

и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима. 

 

Ступање на снагу 

 

Члан 27. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 

снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 

Извођача радова.  

      

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

   

 

 

МП. 

  Небојша Миловановић, 

дипл.правник 

 

МП. 
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XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

R. br. Predmet JN                                                           

     Opis pozicije radova 

Jed. 

Mere 

Količina Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

Jedinična 

cena sa 

PDV-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV-a 

Ukupna cena 

sa PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3 x4) 7 (3 x5) 

  Pripremni radovi             

00.1 Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne skele, za radove u 

svemu po važećim propisima i merama bezbednosti i zdravlja na 

radu. Skela mora biti statički stabilna, ankerovana za objekat i 

propisno uzemljena. Na svakih 2,00 m visine postaviti radne 

platforme od fosni. Sa spoljne strane platformi postaviti fosne na 

"kant". Celokupnu površinu skele pokriti jutanim ili PVC 

zastorima. Skelu prima i preko dnevnika daje dozvolu za upotrebu 

statičar. Koristi se za sve vreme trajanja radova.Obračun po m2                                                                                                                                      

    m2 217,30 

 
 

  00.2 Izrada  i postavljanje tabli obaveštenja da se izvode građevinski 

radovi, sa osnovnim podacima o objektu, izvođaču, investitoru i 

projektantu. Tabla je dimenzija 200*100 cm. Pozicija obuhvata i 

montažu i demontažu zaštitne ograde, od pvc pletiva. Na svakih 2 

m postaviti stubove za zatezanje pletiva, visine 2 metra. Postaviti 

kapije za prolaz i na ogradu postaviti table sa upozorenjem za 

prolaznike. Ograda se koristiti za sve vreme trajanja radova. 

Obračun paušalno.     

 

 

      pauš 1,00 

 
 

    UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 

                  

А GRAĐEVINSKI RADOVI             

0 Radovi demontaže i rušenja             
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0.1 Demontaža postojećeg krovnog pokrivača i slemene opšivke od 

talasastog salonita, zajedno sa postojećom gromobranskom 

instalacijom. Obračun po m2 kose površine.              

    m2 203,80 
    

0.2 Demontaža postojeće limarije: olučnih horizontala i 

vertikala,opšivki ivica kosog krova i opšivki ravnog krova trema. 

Limariju demontirati, upakovati, utovariti  i odvesti na deponiju 

udaljenu do 10 km. Obračun po m1 limarije.       

      

    m1 84,20 

 
   

0.3 Demontaža postojeće krovne konstrukcije od čamove građe 

zajedno sa pripadajućim letvama. Demontiranu građu odvesti na 

deponiju udaljenu do 10km. U cenu je uračunato i rušenje atike 

nadstrešnice. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. 

  

  

 

   

    m2 190,30 

 
   

0.4 Demontaža postojeće opšivke strehe i kalkana od drvene 

lamperije.Demontirani materijal odvesti na deponiju udaljenu do 

10km. Obračun po m2. 

  

  

 

   

    m2 40,60 

 
   

0.5 Demontaža postojećeg plafona od laganih montažnih ploča 

zajedno sa pripadajućom podkonstrukcijom. Demontirani 

materijal odvesti na deponiju udaljenu do 10km. Obračun po m2. 

  

  

 

   

    m2 
155,50 

 
   

0.6 Pažljiva demontaža postojećih drvenih ulaznih vrata (jedna 

dvokrilna 200/260 i jedna jednokrilna 100/265).Demontirana 

vrata utovariti na kamion i odvesti na deponiju udaljenu do 10km. 

Obračun po kom. 

  

  

 

   

    kom. 2,00 

 
   

0.7 Pažljiva demontaža postojećih drvenih prozora zajedno sa 

pripadajućim solbancima i unutrašnjeg drvenog portala, površine 

do   3,0 m2 . Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i 

odvesti na deponiju  udaljenu do 10km.Obračun po kom. 
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    kom. 18 

 
   

0.8 Pažljiva demontaža postojeće drvene unutrašnje stolarije: vrata 

(troja dvokrilna  i jedna jednokrilna ) i drveni portal dim 

130/200.Demontirana vrata utovariti na kamion i odvesti na 

deponiju udaljenu do 10km. Obračun po kom. 

  

  

 

   

    kom. 5,00 

 
   

0.9 Proširenje otvora na fasadnim zidovima od siporex montažnih 

ploča zbog izmene dimenzija fasadne stolarije. Obračun po m3. 

  

  

 

   

    m3 0,5 

 
   

0.10 Pažljivo rušenje unutrašnjih zidova od siporex montažnih ploča  

na delu objekta na kome se ruši podna ploča. U cenu uračunati 

sve pripadajuće elemente zidova-vrata,instalacije,zidne obloge i 

slično.Šut odvesti na deponiju udaljenu do 10km. Obračun po m2. 

  

  

 

   

    m2 68,5 

 
   

0.11 Demontaža rušenje dela podne ploče sa pripadajućom podnom 

oblogom od keramičkih pločica. Šut odvesti na deponiju udaljenu 

do 10km. Obračun po m2. 

  

    

      

    m2 51 

 
   

0.12 Demontaža postojećih sanitarija (4 umivaonika,1 čučavac sa 

vodokotlićem,3 bojlera od 80lit). Šut odvesti na deponiju udaljenu 

do 10km. Obračun paušalno. 

  

  

 

   

    kom. 1 

 
   

0.13 Demontaža postojećih vodovodnih i kanalizacionih instalacija 

unutar objekta. Šut odvesti na deponiju udaljenu do 10km. 

Obračun paušalno. 

  

  

 

   

    kom. 1 

 
   

0.14 Skidanje podne obloge - linoleuma, sa utovarom i transportom na 

mesto koje odredi investitor ili nadzor. Obračun po m2. 

  

  

 

   

    m2 80,1 
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0.15 Demontaža postojeće zidne obloge od drvene lamperije sa 

utovarom i transportom na mesto koje odredi investitor ili nadzor. 

Obračun po m2. 

  

  

 

   

    m2 36,4 

 
   

0.16 Pažljivo obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa lepkom. 

Pločice skinuti, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju 

odredi investitor udaljenu do 10 km. Obračun po m2. 

  

  

 

   

    m2 59 

 
   

0.17 Rušenje dimnjaka. Šut utovariti i odvesti na deponiju koju odredi 

investitor udaljenu do 10 km. Obračun paušalno.     

   

  

    pauš. 1 

 
   

  UKUPNO RADOVI DEMONTAŽE I RUŠENJA 

    

     

    

1 Zemljani radovi             

1.1 Raščišćavanje terena, skidanje površinskog sloja humusa i ručni 

iskop zemlje III i IV kategorije za trotoare i potporni zid 

trotoara,temelj šidel dimnjaka, sa odlaganjem na privremenu 

gradilišnu deponiju . Obračunava se po m3 iskopane zemlje u 

sabijenom stanju komplet izvedene pozicije.             

    m3 28,10 

    1.2 Nabavka, razastiranje i nabijanje tampon šljunka prirodne 

mešavine  ispod dela podne ploče objekta koja se ruši,  u 

debljinama po projektu . Obračun po m3 tampona u zbijenom 

stanju.              

    m3 6,50 

    1.3 Nabavka, razastiranje i nabijanje tampon šljunka prirodne 

mešavine  ispod trotoara,potpornog zida i temelja dimnjaka,  u 

debljinama po projektu . Obračun po m3 tampona u zbijenom 

stanju.      

        m3 6,60 
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1.4 Odvoz humusa i viška materijala iz iskopa preostalog posle 

izvršenog nasipanja i nabijanja, kao i materijala nepodesnog za 

nasipanje. Materijal utovariti i odvesti na gradilišnu deponiju 

udaljenu do 500m u okviru parcele.  Obračun po m3 odvezenog 

materijala u samoniklom stanju. m3 31,30 

    1.5 Ručni iskop zemlje III i IV kategorije za ugradnju perforiranog 

korugovanog creva Ф 100 za drenažu. Iskop izvršiti prema 

projektu i datim kotama. Zemlju iz iskopa deponovati na deponiju 

udaljenu do 10 km ili drugo mesto koje odredi investitor. Obračun 

po m3 iskopane zemlje u sabijenom stanju komplet izvedene 

pozicije. m3 3,20 

    1.6  Nabavka i ugradnja perforiranog korugovanog creva Ф 100 za 

drenažu. Obračun po m1. m1 16,00 

    1.7 Nabavka i ugradnja geotekstila za drenažu.Obračun po m2. m2 28,80 

    1.8 Nabavka i ugradnja krupnozrnog šljunka frakcije 4 za drenažu. 

Obračun po m3. m3 1,60 

    1.9 Nabavka i ugradnja sitnozrnog šljunka za drenažu.  

Obračun po m3. m3 1,60 

      UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 
  

                

2 Betonski i armirano-betonski radovi             

2.1 Betoniranje podložnog sloja d=5 cm betonom MB 10.  

Obračun po m2.     

        m2 66,00 

    2.2 Betoniranje srušenog dela podne ploče, debljine d=10cm  

betonom MB-30. Ploču armirati potrebnom količinom mrežaste 

armature Q 335.  Beton ugraditi i negovati po propisima.  

Obračun  po m2. U cenu ne ulazi armatura. m2 62,40 
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2.3 Betoniranje trotoara širine po projektu, debljine d=10 cm betonom 

MB 30  sa postavljanjem armaturne mreže Q 131 sa sečenjem 

dilatacija i ispunom istih elastičnim kitom tipa Sika ili slično. U 

cenu je uračunata izrada odgovarajuće oplate.  Obračun po m2 

izvedene pozicije.U cenu ne ulazi armatura m2 60,30 

    2.4 Nabavka materijala i betoniranje temelja šidel dimnjaka 

armiranim  betonom MB-25 . U cenu je uračunata izrada 

odgovarajuće oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona komplet 

izvedene pozicije.Armatura se obračunava posebno. m3 0,30 

    2.5 Betoniranje kosog potpornog zida pored trotoara armiranim 

betonom MB-30 zajedno sa temeljom zida .  Zid armirati prema 

detalju iz projekta. U cenu je uračunata izrada odgovarajuće 

oplate.  Obračun po m3 ugrađenog betona komplet izvedene 

pozicije. Armatura se obračunava posebno. m3 4,20 

      UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI RADOVI 
  

                

3 Armirački radovi             

3.1 Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje 

glatke armature (GA 240/360) armature u svemu prema statičkom 

proračunu i detaljima.  

Količine armature uzete su aproksimativno. 

Obračun po kilogramu ugrađene armature.  kg 84,00 

    3.2 Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje 

rebraste armature (RA 400/500)  armature u svemu prema 

statičkom proračunu i detaljima.  

Količine armature uzete su aproksimativno. 

Obračun po kilogramu ugrađene armature.  kg 110,00 

    3.3 Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje 

mrežaste (MAG 500/560) armature u svemu prema statičkom 

proračunu i detaljima.  

Količine armature uzete su aproksimativno. 

Obračun po kilogramu ugrađene armature.  kg 814,00 
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  UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI 
  

                

4 Zidarski radovi             

4.1 Doziđivanje  fasadnih zidova ytong blokom d=20cm na mestima 

smanjenja otvora prozora kao i zaziđivanje celih otvora 

prozora.Obračun po m3 m3 0,90 

    4.2 Zaziđivanje unutrašnjih zidova ytong blokom d=10cm na mestima 

demontirane stolarije.Obračun po m3 m3 0,50 

    4.3 Izrada perdašene cementne košuljice, debljine 5cm. Podlogu pre 

nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa 

prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Gornju površinu 

košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne. Obračun po 

m2 košuljice. m2 155,50 

    4.4 
Nabavka materijala i zidanje spoljašnjeg Schiedel dimnjaka 36/36 

uz objekat. Dimnjak je svetlog otvora Ф 200 .Obračun po m1 

zajedno sa dimnjačkom kapom. m1 5,20 

    4.5 Nabavka materijala i zidanje unutrašnjeg Schiedel dimnjaka 32/32 

Ф 160. U cenu uračunati i završnu obradu u unutrašnjem prostoru 

(malterisanje produžnim malterom,gletovanje u dva sloja i 

bojenje poludisperzivnom bojom u dva sloja).Obračun po m1. m1 5,50 

    
  UKUPNO ZIDARSKI RADOVI 

  

  

     

    

5 Tesarski radovi             
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5.1 Izrada krovne drvene rešetke od čamove građe prema projektu 

(nad objektom i ulazom). U cenu su uračunata i vezivna sredstva - 

zavrtnji. Pre montaže konstrukciju premazati sredstvom protiv 

gljivica i crvotočine. Nagib krova je 9 stepeni,rastojanje između 

rešetki 1,0 m (18 kom). Obračun po m2 horizontalne projekcije 

krova komplet izvedene površine. m2 195,30 

      UKUPNO TESARSKI RADOVI 
  

  
     

    

6 Krovopokrivački radovi             

6.1 Pokrivanje krova i nadstrešnice čeličnim trapezastim 

plastificiranim limom TR 38/200 debljine 0,6mm sa kondenz 

filcom. U cenu ulazi postavljanje snegobrana i opšivanje 

slemenjaka. Obračun po m2 kose projekcije krova. m2 207,90 

      UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
  

  
     

    

7 Izolaterski radovi             

7.1 Izrada horizontalne hidroizolacije podova. Koristiti SikaTop® 

Seal-107 ili slično. Hidroizolaciju podići uz obodne  zidove za 

min 20 cm. Raditi u svemu prema uputstvu proizvođača 

materijala i sa ojačavanjem svakog mesta gde dolazi do preloma 

izolacije. Obračun po m2 izolovane površine. m2 163,10 

    7.2 Nabavka i ugradnja termo-izolacije podova od stirodura d=6 cm  

po detaljima i uputstvu proizvođača. Koeficijent toplotne 

provodljivosti  λ=0.035W/mK. Obračun po m2 

m2 155,50 
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7.3 Nabavka materijala i postavljanje tvrde kamene vune gustine 80 

kg/m3, toplotne provodljivosti λ=0,034 W/mK. Izolacione ploče 

se postavljaju na osnovni zid lepljenjem polimer-cementnim 

lepkom koji se nanosi na ploče linijski po obimu i tačkasto po 

površini ploče, a zatim i mehanički pričvršćuju tiplovima. 

Postaviti odgovarajuće lajsne (okapna, kontaktna, ugaona) i 

staklenu mrežicu za ugaono armiranje za zaštitu uglova i ivica. 

Preko postavljenih ploča ravnomerno naneti lepak u sloju 2-3 mm 

i utisnuti sa preklopom armaturnu mrežicu od staklenih vlakana, 

preko cele površine. Nakon sušenja naneti lepak u sloju debljine 

2-3 mm za izravnjanje cele površine. U cenu uračunati sav 

potreban alat  i postavljanje skele. Obračun po m2 komplet 

izvedene pozicije. m2 174,00 

      Debljina 2 cm za špaletne (stirodur) m1 12,00 

    7.4 Nabavka i postavljanje kamene vune u obliku mekih ploča 

debljine 16 cm, gustine 50kg/m3, minimalne toplotne 

provodljivosti λ=0.035W/mK. Kamenu vunu postaviti na tavanu 

kao termoizolaciju i protivpožarnu zaštitu po detaljima i uputstvu 

projektanta. Obračun po m2 izvedene izolacije. m2 170,00 

    
  UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI 

  

            
  

А UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI 
  

  
     

    

B GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI             

8 Keramičarski radovi             

8.1 Nabavka i ugradnja podnih keramičkih pločica prve klase u lepku 

boje i dimenzije po izboru projektanta sa zatvaranjem fuga 

vodootpornom masom za fugovanje. Obračun po m2. 

    
    

    m2 43,40 
    



_________________________________________________________________________________ 

  Општинска управа општине Жабари  / Конкурсна докуметација за ЈН (4/2019) | 53 од 94 

8.2 Nabavka i ugradnja podnih neklizajućih keramičkih pločica prve 

klase stepeništa u lepku boje i dimenzije po izboru projektanta sa 

zatvaranjem fuga vodootpornom masom za fugovanje.Obračun po 

m2. U cenu je uračunata i aluminijumska lajsna. m2 4,80 

 

   

8.3 

Nabavka i ugradnja zidnih keramičkih pločica prve klase u lepku 

boje i dimenzije po izboru projektanta sa zatvaranjem fuga 

vodootpornom masom za fugovanje. Obračun po m2. 

m2 

63,84 
    

8.4 

Nabavka i ugradnja podnih neklizajućih keramičkih pločica prve 

klase u odgovarajućem lepku  boje i dimnezije po izboru 

projektantaboje i dimenzije po izboru projektanta sa zatvaranjem 

fuga vodootpornom masom za fugovanje (ulaz-nadstrešnica). 

Obračun po m2. 

m2 3,00 
    

8.4 

Nabavka i ugradnja holkera visine 10 cm od keramičkih pločica 

prve klase u odgovarajućem lepku  sa zatvaranjem fuga 

vodootpornom masom za fugovanje. Obračun po m1. 
m1 67,50 

    

  UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI 
  

  
     

    

9 STOLARSKI RADOVI             

9.1 Izrada i postavljanje ulaznih  PVC zastakljenih vrata. sa 

nadsvetlom.Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa 

petokomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim 

profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po 

šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri 

ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta. Vrata zastakliti 

niskoemisionim termo staklom d=4+15+4  punjenih argonom, i 

dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu 

vrata.Ukupni koeficijent prolaza toplote kroz vrata mora biti 

manji ili jednak 1,5W/m2K     

      poz 1                             dvokrilna- dim 190/220+40 kom 1,00 
    

  poz  2                                   jednokrilna 100/220+40 kom 1,00 
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9.2 Izrada i postavljanje PVC zastakljenih prozora za PVC daskom sa 

spoljne strane.Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a 

sa petokomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim 

nerđajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM 

gumom, po šemi stolarije i detaljima. . Prozor zastakliti 

niskoemisionim termo staklom d=4+15+4  punjenih argonom, i 

dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu 

prozora.Ukupni koeficijent prolaza toplote kroz vrata mora biti 

manji ili jednak 1,5W/m2K.Boja po izboru projektanta     

 

   

poz III dim   60/130 kom 4,00 

 
   

poz I dim  120/160 kom 8,00 

 
   

poz II dim 120/130 kom 3,00 
    

poz IV dim 120/130 kom 1,00 
    

9.3 Izrada i postavljanje unutrašnjih zastakljenih PVC vrata sa 

nadsvetlom .Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa 

petokomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim 

profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po 

šemi stolarije i detaljima. Okov, brava, tri šarke i boja vrata, po 

izboru projektanta. Vrata dihtovati trajno elastičnom EPDM 

gumom.Vrata zastakliti jednostrukim ravnim staklom debljine 

5mm. Obračun po komadu vrata.     

 

   

  poz 3                                                dim 180/220+75      kom 1,00 
    

  poz 5                                                dim 100/220+65      kom 5,00 
    

  poz 4                                                  dim 90/220+65      kom 1,00 
    

9.4 Izrada i postavljanje unutrašnjeg zastakljenog PVC portala  

.Portal izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa petokomornim 

sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, 

ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i 

detaljima. Boja portala po izboru projektanta. Portal dihtovati 

trajno elastičnom EPDM gumom.Portal zastakliti jednostrukim 

ravnim staklom debljine 5mm. Obračun po komadu vrata.     
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  poz IV                                                dim 240/200      kom 1,00 
    

9.5 Izrada i postavljanje unutrašnjih punih jednokrilnih PVC  

vrata.Vrata izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa 

petokomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim nerđajućim 

profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po 

šemi stolarije i detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri 

ključa, tri šarke i boja vrata, po izboru projektanta.Vrata dihtovati 

trajno elastičnom EPDM gumom. Obračun po komadu vrata.     

 

   

  poz 6                                                              dim 90/205 kom 1,00 
    

  poz 7                                                             dim 90/205 kom 2,00 
    

9.6 

Nabavka i ugradnja unutrašnjih punih PROTIVPOŽARNIH 

JEDNOKRILNIH VRATA VATROOTPORNOSTI f 30 min. O 

ovom priložiti atest od proizvodjača. Štok izraditi od lima 

debljine 2mm, a krilo vrata od čeličnog lima debljine 1mm. 

Završna obrada je plastifikacija u RAL-u po izboru investitora. 

Vrata izraditi u skladu sa šemom stolarije. 

-krilo je ojačano kutijastim profilima i ispunjeno vatrootpornim 

pločama i kamenom vunom 

-vrata su obezbedjena protivpožarnom bravom i protivpožarnom 

kvakom 

-vrata su obezbedjena automatom za samozatvarnje.Obračun po 

kom vrata       

      

  poz 8                                                          dim 100/200 kom 1,00 
    

  UKUPNO STOLARSKI RADOVI 
  

                

10 Bravarski radovi             

10.1 Nabavka materijala i izrada ograde stepeništa od crne bravarije 

visine h=1,0m.Rukohvat od istog materijala kao i stubovi.U cenu 

ulazi miniziranje i bojenje ograde u dva sloja.Obračun po m1 m1 4,80 
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10.2 Nabavka i ugradnja čeličnih anker ploča za krovnu konstrukciju 

prema detalju iz projekta. Čelik S235JR 60x60x4, 32 kom. 

Obračun po kg. kg 19,85 

    10.3 Nabavka i ugradnja čeličnih anker ploča za krovnu konstrukciju 

prema detalju iz projekta. Čelik S235JR 180x100x10, 68 kom. 

Obračun po kg. kg 100,67 

    10.4 Nabavka i ugradnja čeličnih anker ploča za krovnu konstrukciju 

prema detalju iz projekta. Čelik S235JR 180x150x10, 68 kom. 

Obračun po kg. kg 151,37 

    10.5 Nabavka i ugradnja čeličnih anker ploča za krovnu konstrukciju 

prema detalju iz projekta. Čelik S235JR 300x200x10, 68 kom. 

Obračun po kg. kg 336,29 

    10.6 Nabavka i ugradnja čeličnih anker ploča za krovnu konstrukciju 

prema detalju iz projekta. Čelik S235JR 300x180x10, 34kom. 

Obračun po kg. kg 151,37 

    
  UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 

  

                

11 Limarski radovi             

11.1 Nabavka materijala i izrada i montaža horizontalnog visećeg 

oluka od plastificiranog pocinkovanog lima d=0,60mm razvijene 

širine 33cm. Obračun po m1 oluka. m1 37,60 

    11.2 Nabavka materijala i izrada i montaža opšivke - iksne od 

plastificiranog pocinkovanog lima d=0,60 razvijene širine 45cm. 

Obračun po m1 . m1 38,00 

    11.3 Izrada i montaža olučnih vertikala od plastificiranog 

pocinkovanog lima d=0,60  rš 45cm.  Olučne verikale za zid 

učvrstiti obujmicama koje ulaze u cenu. Obračun po m1 oluka. m1 32,00 

    11.4 Izrada i montaža opšivke dimnjaka od plastificiranog lima, 

debljine 0,60 mm rš 50cm .Obračun po m1 m1 5,50 
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11.5 Izrada i montaža opšivke dimnjaka od plastificiranog lima, 

debljine 0,60 mm rš 50cm .Lim uz dimnjak podići najmanje za 

20cm.Obračun po m1 m1 5,00 

    11.6 Nabavka materijala i izrada i montaža gornjeg uvodnog lima od 

plastificiranog lima debljine 0,60 mm, razvijene širine 50cm. 

Obračun po m1. m1 37,60 

    11.7 Nabavka materijala i izrada i montaža okapnice oko objekta na 

spoju temelja i zida objekta. Okapnica je od plastificiranog lima 

debljine 0,60 mm, razvijene širine 40cm. Vezivna sredstva ulaze 

u cenu. Obračun po m1. m1 45,00 

    
  UKUPNO LIMARSKI RADOVI 

  
                

12 Montažni radovi             

12.1 Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona u sanitarnim 

čvorovima od vlagootpornih gips kartonskih ploča debljine 

d=12,5 mm na potrebnoj metalnoj podkonstrukciji. Obračun po 

m2. m2 10,40 

    12.2 Nabavka materijala i izrada spuštenog plafona od vatrootpornih 

gips kartonskih ploča debljine d=12,5 vatrootpornosti 30 minuta 

na potrebnoj metalnoj podkonstrukciji.Obračun po m2 m2 145,10 

    12.3 Nabavka materijala i opšivanje kalkana vlagootpornim GK 

pločama d=15mm na metalnoj podkonstrukciji.Obračun po m2 m2 12,00 

    12.4 Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova od gips kartonskih 

ploča debljine d=12,5 mm na metalnoj podkonstrukciji sa 

unutrašnjom izolacijom od kamene vune d=10 cm. Na mestima 

postavljanja sanitarija uraditi dodatna ojačanja kako bi se 

elementi učvrstili na adekvatan način (uračunato u poziciju). 

Obračun po m2. m2 79,90 
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12.5 Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova od vlagootpornih 

gips kartonskih ploča debljine d=12,5 mm na metalnoj 

podkonstrukciji sa unutrašnjom izolacijom od kamene vune d=10 

cm. Obračun po m2. m2 56,67 

    12.6 Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova od vatrootpornih 

gips kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji са izolacijom 

od kamene vune d= 10 cm, vatrootpornosti 30 min. Zid se nalazi 

u kotlarnici i delu kuhinje. Na mestima postavljanja sanitarija 

uraditi dodatna ojačanja kako bi se elementi učvrstili na 

adekvatan način (uračunato u poziciju).  Obračun po m2. m2 41,40 

    
  UKUPNO MONTAŽNI RADOVI 

  
                

13 Fasaderski radovi             

13.1 Nabavka materijala i obrada fasade negorivom silikatnom 

paropropusnom disperzionom bojom sa mikrovlaknima za zaštitu 

i dekoraciju .  Podloga na koju se boja nanosi mora biti čvrsta, 

čista, suva i premazana BK-Grund Silicat  podlogom. Nanošenje 

drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri 

normalnim uslovima (T=+23-25 ºC, relativna vlažnost 

vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. U cenu ulazi i bojenje oko 

otvora. Toniranje po izboru projektanta.            Obračun po m2 

fasade.  m2 162,30 

    
  UKUPNO FASADERSKI RADOVI 

  

  
     

    

14 Molersko-farbarski radovi             

14.1 Nabavka materijala , gletovanje  u dva sloja i bojenje unutrašnjih 

starih zidova poludisperzivnom bojom u dva sloja u tonu po 

izboru projektanta.  U cenu ulaze šmirglanje,čišćenje zidova i 

eventualne popravke i krpljenja mrežicom i lepkom.  m2 181,20 
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Obračun po m2. 

14.2 Nabavka materijala i gletovanje, šmirglanje i bojenje unutrašnjih 

novih zidova od gips kartonskih ploča na metalnoj konstrukciji 

poludisperzivnom bojom,u dva sloja  u tonu po izboru 

projektanta. Obračun po m2.  m2 160,74 

    14.3 Nabavka materijala i bojenje sokle u  dva premaza masnom 

bojom za beton sa prethodnim čišćenjem i obradom 

površine.Obračun po m2. m2 49,00 

      UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI 217.359,00 260.830,80 

  
     

    

15 Razni radovi             

15.1 Čišćenje,skidanje stare farbe,reparacija i ponovno bojenje 

postojeće zastakljene drvene stolarije bojom za drvo u dva 

sloja.Obračun po m2 m2 0,80 

    15.2 Nabavka i postavljanje poda od homogene podne obloge na bazi 

PVC-a, debljine 2 mm tipa "Tarket" ili slično. Izvedena podloga 

mora biti čvrsta, fino perdašena i suva. Odmah po ugradnji podnu 

oblogu očistiti i premazati sredstvom na bazi emulzija za zaštitu i 

negu PVC podova. Pored zidova postaviti lajsne - holker lajsnu na 

spoju poda i zida i završnu PVC lajsnu za spoj holkera od podne 

obloge i zida. U cenu je uračunata i masa za izravnanje. Obračun 

po m2 poda. m1 115,40 

    15.3 Završno čišćenje objekta.Obračun paušalno pauš 1,00 

    
  UKUPNO RAZNI RADOVI 

  

  
       

B UKUPNO GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI 
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14 INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE             

I PRETHODNI  RADOVI             

1. Obeležavanje trase vodovoda i kanalizacije. Obračun je po metru 

trase. m 60,00 

    2. Ručni iskop šliceva za pronalaženje instalacija do dubine od 2 m, 

sa odbacivanjem zemlje u stranu. Obračun je po m3 iskopa u 

samoniklom stanju. m3 5,00 

    3. Mašinsko sečenje asfalta ili betona po trasi vodovodnog priključa 

sa dva reza na razmaku od 80sm, sa razbijanjem betona ili asfalta 

i ručnim uklanjanjem sa trase. Obračun je po metru trase. m 10,00 

      UKUPNO PRETHODNI RADOVI 

                  

II  ZEMLJANI RADOVI             

1. Kombinovani mašinsko (95%) - ručni (5%) iskop za septičku 

jamu, i za rov sa delimičnim direktnim utovarom u vozilo (80%), 

a delimičnim odlaganjem kvalitetne zemlje u stranu( 20%). Ako 

se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte izvođač je dužan 

da izvrši njihovo obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni 

iskop. Pozicija obuhvata podgradu iskopa, fino planiranje dna 

rova, i eventualno crpljenje podzemne vode. Dubina iskopa  do 

2m. Obračun je po m3 iskopa u samoniklom stanju. m3 100,00 

    3. Ručni iskop zemlje za šahtove, priključke (dokopavanje) i  rovove 

unutar objekta. Obračun je po m3 iskopanog materijala u 

samoniklom stanju. m3 20,00 

    4. Nabavka,transport i ugradnja peska ispod, oko i iznad cevi i 

rovova u objektu. Pesak ugraditi u slojevima sa nabijanjem. 

Obračun je po m3 ubačenog i ručno nabijenog peska. m3 22,00 

    5. Zatrpavanje rovova u objektu i ispod parkinga, trotoara i 

saobraćajnica, i to prirodnim šljunkom sa nabijanjem. U cenu 

ulazi nabavka i ugradnja prirodnog šljunka. Obračun je po m3 m3 18,00 
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ugrađenog šljunka u zbijenom stanju. 

6. Zatrpavanje rovova mašinski od probrane zemlje iz iskopa, sa 

nabijanjem u slojevima i završnim planiranjem. Obračun je po m3 

nasipa u zbijenom stanju. m3 20,00 

    7. Zatrpavanje rovova ručno od probrane zemlje iz iskopa, sa 

nabijanjem u slojevima i završnim planiranjem. Obračun je po m3 

nasipa u zbijenom stanju. m3 10,00 

    8. Odvoz materijala iz iskopa na deponiju udaljenu do 5 km, sa 

istovarom i planiranjem na samoj deponiji. Obračun je po m3 

prevežene, istovarene i rasplanirane zemlje računato u 

samoniklom stanju rova. m3 80,00 

      UKUPNO ZEMLJANI RADOVI 

                  

III BETONSKI RADOVI             

1. BETONIRANJE DONJE PLOČE              

  Betoniranje donje ploče vodovodnog šahta i septičke jame 

armiranim betonom MB-20, d=20 cm. Dno vodomerne šahte je 

samo AB serklaž i izraditi ga u svemu prema detaljima projekta, 

sa odvodom za havarijsku vodu.  U cenu je uračunato eventualno 

crpljenje vode. Obračun je po m3 donje ploče. m3 3,00 

    2. ZIDANJE ZIDOVA      

      Zidanje zidova šahte i septičke jame d=25cm opekom u 

cementnom malteru.  Obračun je po m3 zida. m3 10,00 

    3. MALTERISANJE UNUTRAŠNJEG ZIDA JAME     

      Malterisanje unutrašnjeg zida septučke jame cementnim malterom 

1:3.  Obračun je po m2 zida. m2 35,00 

    4. NANOŠENJE PENERTAT SMESE      

      Nanošenje "penetrat" smese na omalterisane zidove i očišćenu 

donju ploču, prema uputstvu proizvođača, za postizanje 

vodonepropusnosti.  Obračun je po m2 zida i donje ploče. m2 42,00 

    5. BETONIRANJE GORNJE PLOČE      
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  Betoniranje gornje ploče septičke jame i vodomerne šahta 

armiranim betonom MB-30, d=15cm. U cenu je uračunata i oplata 

ispod ploče sa podupiračima. Obračun je po m3 ugrađenog 

betona. m3 2,50 

    6. Ugradnja asfalta AB8 u trotoar i betona MB20 u plato pored 

parkinga, radi vraćanja predmetnih površina u prvobitno stanje. U 

cenu ulazi i priprema podloge pre asfaltiranja, odnosno 

betoniranja.     

      Obračun je po m2 asfaltirane - betonirane površine. m2 10 

    7. Betoniranje ankernih blokova betonom MB-20, V=0,1m3/kom. 

Obračun je po m3 ugrađenog betona. m3 0,10 

      UKUPNO BETONSKI RADOVI 

                  

IV  ARMIRAČKO BRAVARSKI RADOVI             

1. POSTAVLJANJE BETONSKOG GVOŽĐA             

  Nabavka,transport, čišćenje, sečenje, savijanje, postavljanje i 

vezivanje betonskog gvožđa prema specifikaciji datoj u planu 

armature. Armatura mora biti postavljena po projektu i čvrsto 

povezana, a zaštitni sloj betona obzbediti prema statičkom 

proračunu i važećim propisima. Betoniranje svake pozicije može 

da počne tek kada nadzorni organ pregleda i zapisnički primi 

postavljenu armaturu. Obračun je po kg ugrađene armature.             

  MA 500/560 kg 200,00 

      UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI 

                  

V  MONTERSKI RADOVI VODOVOD             

1. MONTAŽA POLIETILENSKIH  CEVI             

  

Nabavka,transport i ugradnja PE cevi PEHD100, NP10 bara. U 

cenu ulaze samo prave cevi i spajanje cevi zavarivanjem DN110 

(90) i poluspojkama i fitingom DN32.  Obračun je po m' ugrađene     
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cevi u rov prema projektu. 

  DN 110 m' 54,00 

      DN 90 m' 12,00 

      DN 32 m' 44,00 

    2. MONTAŽA POCINKOVANIH  CEVI             

  

Nabavka,transport i ugradnja pocinkovanih. U cenu ulaze 

potrebna kolena, teštici, nastavci i mufovi. Cevi koje se ugrađuju 

u zemlju se štite od korozije. Kod cevi koje se postavljaju vidno u 

cenu ulaze obujmice. Obračun je po m' ugrađene cevi.     

      PC 2" m' 7,00 

      PC 2.5" m' 8,10 

    3. MONTAŽA PPR VODOVODNIH  CEVI     

    

  

Nabavka, transport i ugrađivanje vodovodnih PPR cevi i 

fazonskih komada. Vodovodne cevi položene u zidu i izolovane 

zaštitnom trakom. Naznačeni prečnici su spoljašnji prečnici sa 

debljinom zida cevi. Obračun je po metru PPR cevi naznačenog 

unutrašnjeg prečnika.     

      20x3,4mm m' 26,00 

      25x4.2mm m' 14,00 

    4. MONTAŽA PROPUSNIH VENTILA     

    

  

Nabavka, transport i ugrađivanje propusnih mesinganih ventila sa 

rozetnom i kapom     

      D20 kom 9,00 

      D25 kom 2,00 

    5. MONTAŽA EK VENTILA             

  

Nabavka, transport i ugrađivanje EK ventila za priključak 

vodokotlića u toaletu.             

  1/2" kom 3,00 

    6. MONTAŽA SLAVINE IZNAD UMIVAONIKA     
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 Nabavka i ugradnja hromirane slavine za toplu i hladnu vodu 

iznad umivaonika.      

      1/2" kom 5,00 

    7. MONTAŽA SLAVINE IZNAD KADE     

    

  

 Nabavka i ugradnja hromirane slavine za hladnu i toplu vodu 

iznad kade     

      1/2" kom 2,00 

    8. MONTAŽA VODOMERA     

    

  

Ugradnja vodomera -, sa suvim mehanizmom, pripremljenim za 

daljinsko očitavanje, u vodomernom šahtu. U cenu ulaze ventili 

ispred i iza vodomera i svi fazonski komadi prema detalju iz 

projekta. Obračun je po kompletu.     

      M20 kom 1,00 

      M50 kom 1,00 

    9. MONTAŽA ZIDNOG HIDRANTA     

    

  

Nabavka i ugradnja  zidnog hidranta sa ormarićem i crevom sa 

mlaznicom. Obračun je po komadu postavljenog zidnog hidranta.     

      DN 50 kom 2,00 

    10. MONTAŽA NADZEMNOG HIDRANTA             

  

Nabavkaa i ugradnja nadyemnog hidranta ND80 sa pripadaju'im 

komplet opremljenim ormarom. Obračun je po komadu 

postavljenog nadzemnog  hidranta (ormara).             

  DN 80 kom 2,00 

      UKUPNO MONTERSKI RADOVI VODOVODA 

                  

VI  MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJA             

1. Nabavka i ugrađivanje tvrdih, PVC kanalizacionih cevi. U cenu 

ulaze svi fazonski komadi dati projektom.              

  Ø50 m' 24,00 
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  Ø110 m' 16,00 

    2. Nabavka i ugrađivanje patosnih slivnika sa horizontalnim i 

vertikalnim odvodom. Obračun po komadu ugrađenog slivnika     

      Ø50 kom 5,00 

    3. Nabavka i ugrađivanje ventilacionih glava od pocinkovanog lima. 

Obračun po komadu ugrađene ventilacione glave.     

      na Ø100 kom 2,00 

    4. Provera izvedenosti kanalizacije, spojeva, prodora, zaštite kao i 

obrade prodora. Ispitivanje na vododržljivost.      

      paušalno kom 1,00 

      UKUPNO MONTERSKI RADOVI KANALIZACIJE 

                  

VII  MONTERSKI RADOVI SANITARIJA             

1. Nabavka i ugrađivanje WC šolje bele boje sa sledećom opremom:             

   - WC šolja             

   - vodokotlić sa odvodnim- dovodnim ventilom             

   - PVC cevi Æ32 za spoj vodokotlića i šolje             

   - PVC poklopac WC šolje             

   - gumeni dihtung ispod WC šolje             

   - dva tipla sa mesinganom holšrafom             

    - savitljivo crevo za spoj vodokotlića na vodovod             

   Sve komplet sa radom i materijalom.     

      kom 2,00 

    2. Nabavka i ugrađivanje umivaonika bele boje dimenzija po izboru 

investitora u smislu prilagođavanja đačkim potrebama, sa sifonom 

i priključnom armaturom.     

        kom 5,00 

    



_________________________________________________________________________________ 

  Општинска управа општине Жабари  / Конкурсна докуметација за ЈН (4/2019) | 66 од 94 

3. Nabavka i ugrađivanje električnog bojlera od 80 litara, sa 

priključkom na struju i vodu.     

        kom 1,00 

    4. Nabavka i ugrađivanje sudopere.     

        kom 1,00 

    5. Nabavka i ugrađivanje ogledala iznad umivaonika.     

        kom 5,00 

    6. Nabavka i ugrađivanje držača papirnih ubrusa pored umivaonika.     

        kom 5,00 

    7. Nabavka i ugrađivanje držača toalet papira pored WC šolja.     

        kom 2,00 

    8. Nabavka i ugrađivanje držača za osobe koje koriste tuš     

        kom 2,00 

    
  UKUPNO MONTERSKI RADOVI SANITARIJA 

  
            

  
  UKUPNO INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

  

 

 

 

 
  

 

OPŠTE NAPOMENE: 
Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka svog materijala navedenog u pozicijama i svog sitnog nespecifici-
ranog materijala potrebnog za kompletnu izradu, ugrađivanje kako je to  navedeno u pojedinim pozicijama, ispitivanje i pu-
štanje u ispravan rad, kao i dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih oštećenih mesta na već izvedenim radovima i 
konstrukcijama. Sav  upotrebljeni materijal mora biti prvo-klasnog kvaliteta i odgovarati standardima.  Svi radovi moraju  
biti izvedeni   stručnom radnom snagom u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetne vrste radova.  
Cenom je obuhvaćena cena svog navedenog materijala u pozicijama i cena montažnog nespecificiranog materijala, cena 
radne snage,bez poreza na dodatnu vrednost (PDV). Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke 
dokumentacije, ispitivanje i puštanje u rad svih elemenata instalacija navedenih u pozicijama. Navedeni tipovi i pro-
izvođači pojedinih delova opreme ili instalacionog materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i drugu opremu, odno-
sno materijal, ali pod uslovom da isti ima iste ele-ktrotehničke i konstruktivne karakteristike kao navedeni, uz prethodnu 
saglasnost, potvrdu i overu stručnog lica-nadzornog organa. 
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A 

I INSTALACIJA JAKE STRUJE 

A KABLOVI, KABLOVSKI PRIBOR 

A1 NAPOJNI VODOVI I KABLOVSKI PRIBOR             

1. Isporuka i polaganje kablova, 1 kV ispod maltera,po zidovima 

objekta 

Obuhvaćeno razvlačenje, polaganje ispod maltera po zidovima 

objekta i obeležavanje kraja kabla. 

Isporuka i montaža kablovske završnice za 

unutrašnju montažu za specificirane kablove, komplet sa 

potrebnim priborom i materijalom za montažu i metalnom 

tablicom za obeležavanje kabla. 

Uvlačenje kabla, nameštanje i izrada svih potrebnih veza i 

spojeva. Ukupno za rad, materijal i transport. 

GRO-RT-1 N2XH-J 5x6mm2 m 20,00 

    2. Izrada kablovskih završnica energetskih kablova 1 kV između dve 

kablovske glave, sa ispisivanjem, postavljanjem i plombiranjem 

tablica i protokolskog broja, komplet sa kabl.papučicama 

Plaćanje po računu. 

Obračun po ispitanom kablu. kom 1,00 

    3. Isporuka i montaža sa povezivanjem kabla tipa N2XH-J 

1x16mm2 i izrada veze sabirnica za izjednačenje potencijala do 

ormana GRO 

Komplet sa obeležavanjm kabla na krajevma. m 5,00 

    4. Isporuka i postavljanje, u oplatu glatkih PVC cevi sa žicom za 

izvlačenje             

  Φ16 mm  m 50,00 

      Φ24 mm m 140,00 

    5. Metalne podkonstrukcije na koje se postavljaju razvodni ormani 

sastavljene od čeličnih L i U profila, premazane zaštitnom i 

završnom bojom. kg 5,00 
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6. Ispitivanje i merenje otpora izolovanosti kompletne instalacije 

energetike u objektu, merenje impedanse petlji kvara, merenje 

neprekidnosti zaštitnog provodnika sa izdavanjem atesta o 

rezultatima merenja. pl 1,00 

    7. Nespecificiran sitan-montažni materijal pauš 1,00 

      UKUPNO - A1 

                  

II 

 A2 INSTALACIJE OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA I 

IZVODA             

1. Kablovi izvedeni žilama od bakra, za izradu instalacije 

unutrašnjeg osvetljenja,izvoda i priključnica ispod završne obrade 

zida Pozicija obuhvata štmovanja,gispovanje i 

postavljanje potrebnog boja razvodnih kutija Kablovi i provodnici 

su sledećih tipova i preseka:             

  N2XH-J, 1 kV             

  5x2,5mm2 3f priključnice  m 50,00 

      3x2,5mm2 1f priključnice i izvodi  m 520,00 

      3x1,5mm2 rasveta  m 550,00 

      4x1.5 mm2 rasveta  m 100,00 

      N2HX,1kV za PANIK rasvetu     

      3x1,5mm2  m 100,00 

    2. Instalacione PVC cevi postavljene u zidovima     

      Φ 23 mm  m 100,00 

      Φ 16 mm m 100,00 

      UKUPNO - A2 

    UKUPNO - A1+A2 
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B Razvodni orman RT-1             

  RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE 0.4 Kv 

  

OPŠTI USLOVI: Razvodni orman mora biti napravljen od dva puta dekapiranog čeličnog lima, po obradi obojen pečenim lakom po želji 

Investitora. Orman mora biti sa vratima sa zaptivačem. Svi elementi za komandu i signalizaciju moraju biti pristupačni 

spolja bez otvaranja vrata. Svi elementi na ormanu i u ormanu moraju biti označeni natpisnim pločicama. Na vratima 

ormana postaviti upozoravajuću tablicu "opasno po život", sa simbolom električne struje. Na ormanima sa brojilima utroška 

električne energije postaviti revizione otvore za očitavanje brojila.Orman mora biti snabdeven bakarnim sabirnicama 

potrebnog preseka, izolatorima i stezaljkama. Šemiranje izvesti pomoću bakarnih provodnika sa PVC izolacijom. Sve 

fleksibilne veze moraju biti izvedene finožilnim fleksibilnim provodnicima. Za sve dolazne i odlazne vodove predvideti 

potreban broj uvodnica kao i uvodnice za rezervne izvode. 

Orman mora biti izrađen kompletno u saglasno odgovarajućim tehničkim propisima i zahtevima nadležne elektrodistribucije. 

Pored svega gore navedenog u orman i na orman ugraditi materijal i opremu koji su navedeni u pozicijama ovog 

poglavlja . Pre početka izrade razvodnih ormana proveriti da nije došlo do kakvih izmena koje bi uticale na definisanje 

ormana, što će potvrditi nadzorni organ. 

1. 

Isporuka materijala, i izrada razvodnog ormana RO-1 

(orjentacionih dimenzija 500x700x200) sa vratima i bravom, za 

montazu u zid , IP54                                                   

Razvodni orman sadrži sledeću opremu dimenzionisanu za struju 

kratkog spoja min 6kA:       

  

    

  Tropolna grebenasta sklopka 40A, 500V, 1-0 kom 1,00         

  sklopka FID 40/0,03A/A  kom 1,00         

  jednopolni automatski osigurača 10-16A"C"  kom 29,00         

  signalne sijalice 5W, 240V, 50Hz kom 3,00         

  Pg uvodnice, redne stezaljke, potporni izolatori, provodnici za 

šemiranje, šeme, opomenske tablice, natpisne pločice i sav sitan 

instalacioni materijal. 

Plaća se sve kompletno, isporučeno i postavljeno za ispravan rad. kom 1,00 

      UKUPNO - B 
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C SVETILJKE             

  

Svetiljke se pričvršćene na tavanicu, zid ili konstrukciju objekta 

na način uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću 

specificiranog nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i 

konstrukcija za vešanje svetiljki koja se rešava na licu mesta. 

Sve svetiljke za sijalice sa usijanim vlaknom moraju biti 

snabdevene sa navojnim "E" grlom. Sve svetiljke za fluorescentne 

cevi moraju imati držače cevi i predspojne sprave u spoju koji je 

označen kod svake svetiljke kao i potreban broj priključnih 

stezaljki za monofazno ožičenje. Za svaku projektom predviđenu 

svetiljku dat je kraći opis.Napon napajanja svetiljki je 230V, 

50Hz. 

Ovaj deo predmera i predračuna obuhvata: isporuku, montažu i 

povezivanje opisanih svetiljki uključujući:             

  

Isporuku i postavljanje kuke za vešanje ili odgovarajućih tiplova 

za pričvršćivanje svetiljke na tavanici ili zidu - isporuka, montaža 

i povezivanje pomoću stezaljki na već izvedenu instalaciju 

svetiljke kako je to opisano u pojedinim pozicijama             

  

Postavljanje u svetiljke sijalice, odnosno fluo cevi i startera, 

predspojnih sprava upaljacima i ostalim priboromkoji je 

neophodan za preavilan rad svetiljki             

  

pranje, brisanje i nameštanje na svetiljke staklene ili plastične 

kugle, zvona ili poklopca koji su sastavni deo svetiljke             

  Ispitivanje i stavljanje pod napon             

  

Zamenu svih sijalica, fluo cevi, startera i sl. koji ne budu ispravni 

u trenutku tehničkog prijema instalacije             

  

Isporuka i montaža na mestu označenom na crtežima na plafon ili 

zid svetiljke komplet sa priborom za montažu, grlom, 

predspojnim spravama i sijalicama odgovarajuće snage. Plaća se 

isporučeno i pripremljeno za ispravan rad. Svetiljke su po izboru 

projektanta enterijera, a sledećih karakteristika:             
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1. 

Svetiljka br.1 

Kompakt fluo sa jednom fluo cevi 26W,nadgradna, IP 54 kom 7,00 

    

2. 

Svetiljka br.2 

LED panelna svetiljka 36W,600x600mm,toplo bela ,nadgradna, 

IP 20 kom 16,00 

    

3. 

Svetiljka br.3 

LED reflektor 100W,4500K,nadgradni ,IP 65 kom 1,00 

    4. Svetiljka br.4                                                                           Fluo 

2x36W,komplet sa cevima i priborom za vešanje,IP 

65,nadgradna kom 5,00 

    

5. 

Svetiljka br.5                                                                

Protivpanična svetiljka sa ugrađenim pretvaračem napona i 

sopstvenom NiCd AKU baterijom, sa autonomijom rada od 3 

časa. U svetiljci su ugrađene 8W LED ili fluo sijalica. Kućište je 

izrađeno od samogasive plastične mase bele boje, a difuzor od 

transparentne teško zapaljive plastične mase, u stepenu zaštite IP 

20. Natpis "IZLAZ" ili oznaka "STRELICA" je na samolepljivoj 

foliji. Montira se na evakuacionim putevima. kom 7,00 

    
OPŠTA NAPOMENA: PRE NARUČIVANJA SVETILJKI, IZVOĐAČ JE DUŽAN DA SA INVESTITOROM I PROJEKTANTOM ENTERIJERA JOŠ 

JEDNOM USAGLASI TIPOVE SVETILJKI. 

  UKUPNO - C 

  
                

D INSTALACIONI MATERIJALA             

  

Isporuka i postavljanje instalacionog materijala u PVC kutijama u 

zidu od opeke ili betona i povezivanje. Sve prekidače postaviti na 

visini 1.50 m od poda, priključnice na 0.30 m od poda ili prema 

podacima datim u grafičkoj dokumentaciji. Za tehnološke 

priključnice montažnu visinu usaglasiti prema uslovima iz 

tehnološkog projekta i zahteva prozvođača opreme koja se 

ugrađuje. Oprema mora biti renomirana od proizvođača opreme             
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VIMAR, LEGRAND  ili slično. 

D1  Instalacioni materijal za montažu u zid             

  

NAPOMENA: Pozicije obuhvataju instalacioni pribor 

modularnog tipa (osim trofazne utičnice i kutije za stalni 

priključak) tj. svaka pozicija  obuhvata sledeće elemente: 

* odgovarajuća dozna za ugradnju u zid od opeke ili gipsa za 

predvidjeni broj  modula 

*  nosač mehanizma za predvidjeni  modula 

* mehanizam (prekidač, taster, utičnica i sl.) 

* okvir za predvidjeni broj modula             

1.  Instalacioni obični prekidač 250V, 10A kom 10,00 

    2. Instalacioni obični prekidač 1M u modulu 3M, 250V, 10A  kom 4,00 

    3. Instalacioni obični prekidač 1M u modulu 3M, 250V, 16A  kom 2,00 

    4. Instalacioni serijski prekidač, 10A, 250V  kom 1,00 

    5. Instalacioni naizmenični prekidač 10A, 250V  kom 4,00 

    

6. 

Monofazna utičnica jednostruka P+N+T, 250V, 10A ,sa 

poklopcem,modularne veličine 2M kom 6,00 

    7. Monofazna utičnica jednostruka,sa poklopcem P+N+T, 250V, kom 13,00 

      16A u kutiji fi 60      

    

8. 

Trofazna "šuko" priključnica sa zaštitnim kontaktom 

3x16A,400V, 50Hz, 3P+N+E,za u zid kom 2,00 

      UKUPNO - D1 

                  

D2 

 Instalacioni materijal za montažu na zid, u zaštiti IP54, komplet 

sa instalacionim kutijama             

  OG PRIKLJUČNICE             

1. Monofazna "šuko" priključnica sa zaštitnim kontaktom 16A, 

250V, 50Hz, 1P+N+E,IP 54 kom 6,00 

    

2. 

Trofazna "šuko" priključnica sa zaštitnim kontaktom 3x16A, 

400V, 50Hz, 3P+N+E,IP 54 kom 1,00 
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3. Nespecificiran sitan-montažni materijal pauš 1,00 

      UKUPNO - D2 

                  

D3  Instalacioni materijal tehnoloških potrošača             

1. 1 Povezivanje izvoda za bojler  kom 2,00 

    2. 2 Nespecificiran sitan-montažni materijal  pauš 1,00 

      UKUPNO - 3 

    UKUPNO (D1+D2+D3) 

    

 

            

E INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJA             

E1  PRSTENASTI UZEMLJIVAČ             

1. Isporučiti i položiti čeličnu pocinkovanu traku 25x4 mm kao 

prstenasti vod oko objekta, na rastojanju 1m od objekta u rov dim. 

0,8x0,3m, sa nabijanjem cevi dužine 2m, prečnika 50mm u 

uglovima objekta, a prema grafičkoj dokumentaciji. Mesto 

spajanja traka premazati antikorozivnim sredstvom. Pozicija 

obuhvata, komplet: iskop rova sa zatrpavanjem zemljom iz 

iskopa, polaganje trake, povezivanje ukrsnim komadima, 

pobijanje cevi i povezivanje trake i cevi. m 80,00 

    2. Izrada izvoda trakom Fe/Zn 25x4mm do glavne sabirnice za 

izjednačavanje potencijala,uzemljenja vrata I sl. u dužini od 4.0m. 

Trka se spaja na temeljni uzemljivač ukrsnim komadom. kom 1,00 

    3. Isporuka svog potrebnog materijala i ugradnja ukrsnog komada 

UK postavljenog na svim mestima međusobnog spajanja trake. Po 

izradi spojeva sva mesta premazati zaštitnim sredstvom protiv 

korozije.Ukrsni komad traka - traka na mestu ukrštanja i spajanja 

dve trake, prema SRPS.N.B4.936/III kom 20,00 

      UKUPNO - E1 
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E2    INSTALACIJA GROMOBRANA             

1.  Prihvatni vod                                                                         

Isporuka i montaža po krovu objekta gvozdene pocinkovane trake 

Fe/Zn 20x3mm, kao spusni provodnik. Traka se postavlja na 

ravnim potporama za zid. Istom trakom izraditi prihvatni vod po 

slemenu i kosinama krova, na potporama za sleme i crep sa 

postojećim spusnim vodovima. 

Plaća se po metru trake: m 60,00 

    2. Spusni (odvodni) vod 

Odvodni vod za odvod od krova do mernog spoja je načinjen od 

gvozdene pocinkovane trake Fe/Zn 20x3mm koja se postavlja 

vertikalno u betonskom stubu u toku betoniranja stuba od 

prihvatnog voda do mernog spoja i koja je za varena za betonsko 

gvoždje. 

Plaća se po metru trake: m 40,00 

    3. Zemni uvodnik. 

Zemni uvodnik je gvozdena pocinkovana traka Fe/Zn 25x4 mm 

postavljena od mernog spoja do temeqnog uzemljivača u 

betonskim stubovima i zidovima u toku betoniranja.Traka se 

zavaruje za betonsko gvoždje stuba, odnosno zida na svakih 1-2m 

svoje dužine. Zemni uvodnik se u temelju spaja sa temeljnim 

uzemqivačem ukrsnim komadom SRPS N.B4.936. m 20,00 

    4. Merni spoj standardne izvedbe SRPS.N.B4.932  u limenom 

ormariću SRPS.N.B4.912 za ugradnju u betonski zid. kom 4,00 

    5. Verifikacija i kontrola celokupne spoljašnje gromobranske 

instalacije saglasno važećim standardima SRPS IEC 1024-1 i 

SRPS N.B4.802 pl 1,00 

    6. Izrada ¨Izveštaja o izvedenom stanju gromobranske instalacije¨ za 

kompletnu gromobransku instalaciju objekta saglasno važećem 

standardu SRPS N.B4.802. pl 1,00 

      UKUPNO - E2 
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E3  INSTALACIJA UZEMLJENJA             

1.  Medjusobno galvansko povezivanje i uzemljenje svih metalnih 

delova u sanitarnim cvorovimai kuhinji (metalna vodovodna cev, 

metalna kanalizaciona cev i svi metalni delovi koji ne pripadaju 

el.instalaciji), izvedeno provodnikom  PP00-Y,1x4 mm2, 

povezano na sabirnicu za izjednačenje potencijala (PS). Pozicija 

obuhvata i provodnik od razvodnog ormana op{te potro{we do 

PS kutije.Prosečna dužina po sanitarnom cvoru je 10 m, cena 

uključuje sav potreban materijal i izvodjenje potrebnih radova i 

daje se u paušalnom iznosu po kupatilu. kpl 3,00 

    2. Isporuka i ugradnja u kupatilima na mestima označenim na planu 

ormarića (PS) sa sabirnicama za izjednačenje potencijala komplet 

sa povezivanjem. kom 3,00 

    3. Isporuka i ugradnja, na mestima označenim na planu, ormarića 

GSIP dimenzija 200x100x100 sa ugradjenom sabirnicom za 

izjednačenje potencijala, komplet sa povezivanjem na 

pocinkovanu traku izvedenu za vezu na temeljni uzemljivač. kom 1,00 

    4. Merenje parametara uzemljenja, prelaznog otpora uzemljivača, 

napona dodira i koraka na postrojenjima u objektu i na metalnim 

masama izvan objekta a koje suu galvanskoj vezi sa 

uzemljivačem (vodovodna mreža, plaštevi kablova i sl), izrada i 

predaja i predaja elaborata Investitoru u tri primerka al 1,00 

    5. Nespecificiran sitan-montažni materijal al 1,00 

      UKUPNO - E3 

    UKUPNO (E1+E2+E3) 

                  

G POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA             

1. 

Pregled i ispitivanje svih električnih instalacija jake struje, 

davanje atesta i garantnih listova i puštanje u rad. pauš 1,00 

    

2. 

Proveru izvedene el.instalacije uzvršiti pregledom shodno 

članovima 189, 190, 191 i 192 Pravilnika o tehničkim 

normativima za el.instalacije niskog napona. Ispitivanje             



_________________________________________________________________________________ 

  Општинска управа општине Жабари  / Конкурсна докуметација за ЈН (4/2019) | 76 од 94 

el.instalacije se izvodi merenjem: 

  

Neprekidnosti zaštitnog provodnika i provodnika glavnog i 

dodatnog izjednačavanja potencijala ( član 194 )             

  Otpornost izolacije električne instalacije ( član 195 )             

  

Provera uslova zaštite automatskim isključenjem napajanja,kao 

mere zaštite od indirektnog dodira shodno članu 197 u f-ji 

izabranog sistema zaštite             

  

Provera ispravnosti galvanskih veza između metalnih delova u 

podstanici kao dokaz da je izvršeno dodatno izjednačavanje 

potencijala . 

Za navedena merenja i ispitivanja obavezan je i atest ovlašćene 

organizacije. pauš 1,00 

    3 Izrada projekta izvedenog stanja. kom 1,00 

      UKUPNO POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA 

              

    UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

                  

A TELEFONSKO RAČUNARSKA INSTALACIJA             

Pozicije predmera i predračuna obuhvataju kompletnu nabavku i isporuku svog potrebnog materijala i rad na izradi elektroenergetskih instalacija sa svim 

potrebnim radovima, prema planovima, tehničkim uslovima i važećim propisima. Komplet sa povezivanjem instalacije i uređaja na oba kraja, ispitivanjem, 

potrebnim merenjem, regulisanjem, isprobavanjem i puštanjem u ispravan rad i otklanjanjem svih eventualnih nedostataka u okviru ugovorenog garantnog 

roka, kao i pribavljanje sve potrebne atestne dokumentacije prema važećim propisima izdatim od nadležnih institucija. Svi elementi elektro instalacija i 

oprema moraju imati sertifikate izdate od akreditovanih laboratorija i organizacija. 

1. 
Isporuka i montaža PVC cevi ispod maltera,po zidovima objekta:       

      

  fi 16mm m 120,00 

    2. Isporuka i polaganje uvlačenjem u već postavljene PVC cevi 

provodnike UTP 4x2x0,5mm, cat 6 m 120,00 

    3. Isporuka i ugradnja priključnice 2xRJ-45,1M u već postavljenoj 

modularnoj kutiji 7M,sa povezivanjem. kom 2,00 
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4 Isporuka i ugradnja ormana ITO sa 1 desetoparičnom regletom 

10x2,tipa KRONE ili s. kom 1 

    5 Ispitivanje i puštanje instalacije u rad pauš 1 

    6 Sitan nespecificirani materijal i rad uz priloženu specifikaciju i 

kalkulaciju pauš 1 

    
  UKUPNO TELEFONSKO RAČUNARSKA INSTALACIJA 

  
                

B 

 

RTV INSTALACIJA             

1. Isporuka i polaganje ispod maltera u PVC crevu fi 11 provodnike 

RG 6,75oma.Prosečna dužina linije od ormana RACK do RTV 

priključnice je 20m kom 2 

    2. Isporuka i ugradnja priključnice RTV,sa povezivanjem. kom 2 

    3. 
Isporuka i ugradnja opreme za razvod RTV instalacije i 

povezivanje sa kablom ,prema preporuci kablovskog operatera 
pauš 1 

    4. PVC crevo fi 36mm,ispod maltera po zidu,od ormana RACK do 

krova objekta m 40 

    5. Ispitivanje instalacije i puštanje u rad pauš. 1 

    
  UKUPNO RTV INSTALACIJA 

              

    UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE 
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  INSTALACIJE DOJAVE POŽARA             

1. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje adresabilne 

mikroprocesorski upravljane modularne centrale za automatsku 

signalizaciju požara, 1 adresabilne petlje (max. 2), max. 250 

adresabilnih elemenata po petlji, proširiva do max. 16 zona, 4x40 

karaktera displej, upravljanje sistemom kroz menije koji su 

zaštićeni šifrom, 3 ulazna modula, 4 programibilna releja i 7 

monitorisanih releja, interfejsi: TCP/IP, RS485, memorija za 

10000 događaja, parametrizacija, kalibracija, adresiranje i 

programiranje pomoću softvera, mogućnost priključenja 

eksternog štampača, mogućnost grafičkog nadziranja i upravljanja 

sistemom na računaru i mogućnost integracije sa ostalim 

sistemima tehničke zaštite kao i nadzor i upravljanje nad njima na 

istom računaru korišćenjem posebnog softvera, mogućnost 

umrežavanja sa drugim centralama (max. 31 centrala u jednoj 

mreži), 2 akumulatorske baterija 12Vdc/2x7Ah i dodatno 

napajanje 24 V DC/1 A. Oprema poseduje EN 54-2/4 i SRPS EN 

60896-21:2010 i SRPS EN 60896-22:2010 ispravu. kpl 1 

    2. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje automatskog 

adresabilnog optičkog  javljača požara, integrisan izolator petlje, 

automatska adaptacija na uslove okoline, integrisan brojač 

događaja (alarmi, greške, vreme rada). Standardno podnožje za 

automatski adresabilni javljač požara. Standardna pločica za 

označavanje za automatski adresabilni javljač požara. Oprema 

poseduje EN 54-7 ispravu. kom 11,00 

    3. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje automatskog 

adresabilnog termickog javljača požara, integrisan izolator petlje, 

automatska adaptacija na uslove okoline, integrisan brojač 

događaja (alarmi, greške, vreme rada). Standardno podnožje za 

automatski adresabilni javljač požara. Standardna pločica za 

označavanje za automatski adresabilni javljač požara. Oprema 

poseduje EN 54-5 ispravu. kom 1 
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4. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje ručnog adresabilnog 

javljača požara, integrisan izolator petlje. Kućište ručnog 

adresabilnog javljača požara, crveno. Oprema poseduje EN 54-11 

ispravu. kom 2 

    5. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje alarmne sirene, 32 

programabilna tona, jačina 105 dB/1m, crvena,za spoljnu 

montažu. Oprema poseduje EN54 - 3 ispravu. kom 2 

    6. Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje telefonskog dojavnog 

aparata koji ima mogućnost slanja 2 govorne poruke na 6 unapred 

predefinisanih telefonskih brojeva. Napaja se sa zajedničkog 

napajanja centrale za dojavu požara. kom 1 

    7. Isporuka materijala, postavljanje i montaža kabla tipa J-H(St)H 

2x2x0,8 mm2 za povezivanje elemenata u detektorsku petlju. 

Kabal se postavlja u bezhalogenim instalacionim cevima. m 100 

    8. Isporuka materijala, postavljanje i montaža kabla tipa JE-H(St)H 

FE180E30 2x2x0,8 mm2 za povezivanje elemenata alarmne 

linije. Kabal se postavlja ispod maltera ili nadzidno obujmicama 

E30 u spustenom plafonu. Svi elementi trase poseduju ispravu na 

ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 814 i DIN 4102 T12 

standardu. m 30 

    9. Sitan potrošni materijal. pauš 1 

    10. Programiranje, podešavanje, funkcionalno ispitivanje u skladu sa 

SRPS IEC 60364-6, puštanje u rad, obuka korisnika, isporuka 

korisničkih uputstava. Funkcionalno ispitivanje obavlja pravno 

lice koje poseduje resenje MUP R.Srbije Sektor za vanredne 

situacije za poslove unapredjenja zastite od pozara. pauš 1 

    
  UKUPNO INSTALACIJE DOJAVE POŽARA 

  

  

  

 

 

             



_________________________________________________________________________________ 

  Општинска управа општине Жабари  / Конкурсна докуметација за ЈН (4/2019) | 80 од 94 

  INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANJA             

1 

Isporuka i montaža čeličnih panelnih limenih radijatora proizvod 

Jugoterm Merošina. Radijatori moraju da pokriju gubitke 

prostorija. Radijatori su sledećih veličina:             

  22 - 600 x 400 mm kom. 2 

      22 - 600 x 600 mm kom. 6 

      22 - 600 x 800 mm kom. 3 

       22 - 600 x 1000 mm kom. 1 

    

2 

Isporuka i montaža radijatorskih ventila sa dvostrukom 

regulacijom proizvod Herz Nemačka     

               DN 15   (1/2") kom. 6 

    

3 

Isporuka i montaža radijatorskih ventila sa regulacijom 

termostatskih sa termoglavom proizvod Herz Nemačka     

               DN 15   (1/2") kom. 6 

    

4 

Isporuka i montaža radijatorskih navijaka regulacijom proizvod 

Herz Nemačka     

               DN 15   (1/2") kom. 12 

    5  Isporuka i montaža odzračnih slavinica na radijatorima     

               DN 15   (1/2") kom. 12 

    6 Isporuka i montaža slepih čepova na radijatorima     

               DN 15   (1/2") kom. 12 

    

7 

Isporuka i montaža bakarnih cevi krutih za grejanje za pritisak do 

6 bara prečnika:     

               Ø 15 x 1 mm  m 85 

               Ø 18 x 1 mm  m 15 

               Ø 22 x 1 mm  m 65 

               Ø 28 x 1 mm  m 5 

    

8 

Sitan materijal: žica, acetilen, kiseonik, kolena,držači, nosači i 

ostalo plaća se 50% od stavke 8   0,5 
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9 

Isporuka i montaža kugla ventila za vodu holenderskog za vezu 

kotla sa instalacijom     

                  DN 25    (1") kom. 2 

    

10 

Isporuka i montaža dodatne zatvorene ekspanzione posude u 

kotlarnici tip: ERP Q 10 sa predpritiskom u posudi od 1 bara     

                   tip: ERP Q 10  kom. 1 

    

11 

Isporuka i montaža dodatnog ventila sigurnosti sa oprugom iza 

kotla 3 bara     

                  DN 15    (1/2") kom. 1 

    

12 

Isporuka i montaža kotla na pelet za toplovodno grejanje tip:  

Commo compact 23 toplotnog kapaciteta  Qk = 23 kW proizvod 

Alfa Plam Vranje     

          COMMO  COMPACT 23 kompl 1 

    

13 

Isporuka i montaža seta za priključenje peći na pelet na dimnjak. 

Set je prečnika Ø 80 mm i sastoji se od: dimne cevi dužine 0,5 m 

sa zaptivačem,  dimne cevi dužine 1 m sa zaptivačem, dimnog 

kolena 90°, Tkomana sa kondenznim lončićem i priključkom za 

ispust kondenzata i rozetne proizvod Kepo Kosjerić. set. 1 

    

14 

Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje sa lancem i 

čepom      

               DN 15   (1/2") kom. 1 

    

15 

Isporuka i montaža termometra za vodu                                                        

0 ÷ 120°C   Ø 63 mm kom. 2 

    

16 

Isporuka i montaža manometra  za vodu                                                           

0 ÷ 6 bara    Ø 63 mm kom. 1 

    

17 

Isporuka i montaža automatskog odzračnog lončeta sa 

nepovratnim ventilom     

               DN 15   (1/2") kom. 2 

    

18 

Isporuka i montaža programskog termostata za upravljanje elektro 

kotlom, bežičnog sa programom za nedelju dana     

          Q 7 kom. 1 

      UKUPNO INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANJA 
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  OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA             

1. Aparati za početno gašenje požara tip S-9 koji su usaglašeni sa 

standardom SRPS 

Z.C2.035 („Službeni list SFRJ“ broj 68/80) kom 4 

    2. Aparati za početno gašenje požara tip CO2-5 koji su usaglašeni sa 

standardom SRPS 

Z.C2.040 („Službeni list SFRJ“ broj 68/80) kom 2 

    3. Table upozorenja pauš 15 

    
  UKUPNO OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA 

  
                

REKAPITULACIJA     

00 Pripremni radovi 

  
0 Radovi demontaže i rušenja 

  
1 Zemljani radovi 

  

2 Betonski i armirano-betonski radovi 
  

3 Armirački radovi 
  

4 Zidarski radovi 
  

5 Tesarski radovi 
  

6 Krovopokrivački radovi 
  

7 Izolaterski radovi 
  

  UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI 
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8 Keramičarski radovi 
  

9 Stolarski radovi 
  

10 Bravarski radovi 
  

11 Limarski radovi 
  

12 Montažni radovi 
  

13 Fasaderski radovi 
  

14 Molersko-farbarski radovi 
  

15 Razni radovi 
  

  UKUPNO GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI 
  

I 
Prethodni i geodetski radovi  

  II 
Zemljani radovi  

  III 
Betonski radovi  

  IV 
Armiračko bravarski radovi  

  V 
Monterski radovi vodovoda  

  VI 
Monterski radovi kanalizacije  

  VII 
Monterski radovi sanitarija  

  14 
UKUPNO INTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE  

  A 
Kablovi, kablovski pribor  
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B 
Razvodni ormani i table 0.4 kV 

  C 
Svetiljke 

  D 
Instalacioni materijal 

  E 
Instalacije gromobrana i uzemljenja 

  G 
Posebni troškovi investitora  

    UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE 

  I 
Telefonsko računarska instalacija 

  II RTV Instalacija 

    UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE  

    Instalacije dojave požara 

    UKUPNO INSTALACIJE DOJAVE POŽARA 

    Instalacije centralnog grejanja 

    UKUPNO INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANJA 

    Radovi na zaštiti od požara 

    UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD POŽARA 

              

   

UKUPNO BEZ PDV-A   

PDV 

   

UKUPNO SA PDV-OM 
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ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  

 

АРХИТЕКТОНСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:  

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 

 

_____________________ 

 

ЕЛЕКТРО РАДОВИ: 

 

ИНСТАЛАЦИЈЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

 

_____________________ 

 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА 

 

_____________________ 

 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________ 

 

      ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
 

 

НАПОМЕНА: 

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне 

документације. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

3) у колони 6. 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 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а. 

4) у колони 7. 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 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ О ПРОИЗВОЂАЧИМА МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ 

 

 

Редни 

број 

Опис радова Материјал/опрема и 

захтевани 

критеријуми 

Произвођачи Модел 

Редни 

број из 

пројекта 

Нпр.  

1 

 

Комплетан опис 

позиције 

 

- нпр.  

- нпр. Атестом 

потврдити 

захтевани 

еквавиланти 

коефицијент 

пролаза 

топлоте за цео 

отвор 

- нпр. Класа 

звучне 

заштите: 

стандард  

 нпр. 

SALAMANDER 

 

7. Опис позиције нпр. 

Камена вуна 

- нпр. U фактор Нпр. KNAUF  

  -    

  -    

  -    

 

Упутство за попуњавање обрасца о произвођачима материјала и опреме:  

 Понуђач треба да попуни образац о произвођачима материјала и опреме на следећи начин: 

У колони 4. (Произвођачи) унети име произвођача материјала/опреме за коју је дата цена у 

обрасцу структуре цена. 

У колони 5. (Модел) унети име модел/тип материјала/опреме за коју је дата цена у обрасцу 

структуре цена и за исти приложити технички лист у свему у складу са условима конкурсне 

документације. На техничком листу мора бити уписана веза са овим обрасцем односно редни 

број из прве колоне. Из садржаја техничког листа морају се на недвосмислен начин утврдити 

наведени критеријуми. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица: 

   

 

Formatted: Left

Formatted: Serbian (Cyrillic, Serbia)
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XIV. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

располажем опремом за извођење предметних радова, чија је врста, количина, година 

производње, облик поседовања и садашња вредност, наведена у следећој табели: 

 

 

Редни 

број 
Врста и тип Количина 

Година 

производње 

Облик 

поседовања 

(својина, 

закуп, лизинг) 

Напомен 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  

 

 

    

8.  

 

 

    

9.  

 

 

    

10.  

 

 

    

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  

уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р

. 

Назив уговора 

(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 

намена објекта)  

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији 

је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XVI. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  

 

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци, чија листа је наведена у 

следећој табели: 

 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј:

 

Име и презиме 

извршиоца: 
Број лиценце: 

Назив понуђача / 

учесника у 

заједничкој 

понуди код кога 

је лице 

ангажовано 

    

     

    

    

    

    

    

 

 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу 

лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце. 
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за 

извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на 

сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач 

документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације. 
 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XVII. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца изведених радова: 

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,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:________________________ 

 

Датум завршетка радова:______________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених радова 

   

 

 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 

уз понуду. 
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XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  

 

 

 

 

И З Ј А В У 

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
 

 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да 

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА 

АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА КАТ. ПАРЦ. 

6757 К.О. ЖАБАРИ буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи 

закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 

(пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  

полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за 

цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о 

примопредаји радова.  

 

 

 

Датум: М.П. Понуђач 

   

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 

групе понуђача. 
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XIX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 

који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 

техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 

бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 
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XX.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ТРЕНУТНОМ АНГАЖОВАЊУ 

 
Понуђач ___________________________________________________________, даје следећу 

 
И З Ј А В У 

О ТРЕНУТНОМ АНГАЖОВАЊУ 

 

 

 У тренутку подношења понуда, изјављујем да је фирма __________________________ 

______________________________________________, радно ангажована на следећим 

градилиштима:  

 

Р
ед

н
и

 

б
р

. 

Назив уговора 

(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 

намена објекта)  

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

     

     

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

Напомена: Образац потписује овлашћени представник понуђача односно овлашћени члан 

групе понуђача. 

 

 


