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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1) подаци о наручиоцу: 
ОШ“20 октобар“  
М.Тита 271, 25223 Сивац 
ПИБ 100584688 
Матични број: 08114579 
емаил: os20oktobar1@mts.rs 
 
2)врста поступка и законска регулатива: 
               Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне 
набавке, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
 
3) Предмет и циљ јавне набавке  
Предмет јавне набавке бр. 29/2019 је набавка радова – РАДОВИ НА 
НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ ЈН бр 29/2019 
 (ознака из ОРН: Грађевински радови – шифра: 45000000)  
 
Циљ поступка - Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о 
јавној набавци. 
 
4)Не ради се о поступку резервисане јавне набавке  
 
5) Не спроводи се електронска лицитација  
 
6) Контакт особa: 
Секретар школе - Ђорђо Перуничић, тел: 025/711-049, е-маил: 
os20oktobar1@mts.rs 
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II    TEХНИЧКИ ОПИС  

 
 

PREDMER I PREDRAČUN  
VEZA ZA VRSTU PROJEKTA: PGD 

 
OBJEKAT:  ОШ“20 октобар“М.Тита 136, Сивац 
 

   POZ.                 OPIS  RADOVA                                               JED.MERE    KOLIČ.     JED. CENA    IZNOS 
00-0  

 
                           O P Š T I U S L O V I 
 
ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐ. ZANATSKIH 
RADOVA 

    

00-01 
 
 
 
 
 
 
 
00-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVI STAVOVI PREDMERA RADOVA PODRAZUMEVAJU 
IZVOĐENJE SVAKE POZICIJE RADA U SVEMU PREMA 
PLANOVIMA, TEHNIČKOM OPISU, STATIČKOM 
PRORAČUNU, DETALJIMA IZ PROJEKTA, VAŽEĆIM 
TEHNIČKIM PROPISIMA I UPUTSTVIMA NADZORNOG 
ORGANA I PROJEKTANTA, BEZUSLOVNO STRUČNO I 
PRECIZNO. 
 
SVI RADOVI I MATERIJALI NAVEDENI U OPISIMA 
POJEDINIH POZICIJA OVOG PREDMERA RADOVA 
MORAJU BITI OBUHVAĆENI PONUĐENOM 
JEDINIČNOM CENOM IZVOĐAČA. 
CENE UPISANE U PREDMER RADOVA SU PRODAJNE 
CENE IZVOĐAČA I ONE OBUHVATAJU SVE IZDATKE 
ZA RAD, MATERIJAL SA UOBIČAJENIM RASTUROM, 
SPOLJNI I UNUTRAŠNJI TRANSPORT, SKELU ZA 
IZVOĐENJE RADOVA UKOLIKO ISTA ZA ODREĐENE 
POZICIJE RADOVA NIJE POSEBNO PREDVIĐENA OVIM 
PREDMEROM RADOVA, OSVETLJENJE, POGONSKI 
MATERIJAL I ENERGIJU ZA MAŠINE, MAGACINE ZA 
USKLADIŠTENJE MATERIJALA, PRIVREMENE 
GRADILIŠNE PROSTORIJE, KANCELARIJE, RADNIČKE 
PROSTORIJE, PRIVREMENE OGRADE OKO 
GRADILIŠTA, ZAŠTITNE NADSTREŠNICE, ZAŠTITNA 
PLATNA NA SKELI, OZNAKE UPOZORENJA I DR., 
REŽIJU IZVOĐENJA, DOPRINOSE, SVE DRŽAVNE I 
OPŠTINSKE DAŽBINE, ZARADU IZVOĐAČA, KAO I SVE 
OSTALE IZDATKE USLOVLJENE POSTOJEĆIM 
PROPISIMA ZA FORMIRANJE PRODAJNE CENE 
GRAĐEVINSKOG PROIZVODA, UKLJUČUJUĆI TU I SVE 
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00-03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00-04 
 
 
 
 
 
 
00-05 
 
 
 
 
 
 
00-06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00-07 

IZDATKE KOJI POTIČU IZ POSEBNIH USLOVA RADA 
KOJE PREDVIĐAJU TEHNIČKI PROPISI. 
 
IZVOĐAČ NEMA PRAVO DA ZAHTEVA NIKAKVE 
DOPLATE NA PONUĐENE I 
UGOVORENE CENE U PREDMERU RADOVA, IZUZEV 
AKO JE U NEKOJ POZICIJI 
OVOG PREDMERA RADOVA NAVEDENO DA SE 
IZVESTAN RAD PLAĆA ZASEBNO, A NIJE PREDVIĐEN 
U DRUGOJ POZICIJI. TAKOĐE, NEĆE SE PRIZNAVATI 
NIKAKVA NAKNADA, ODNOSNO DOPLATA, NA CENE 
UPISANE UPREDMER RADOVA NA IME POVEĆANJA 
NORMIRANIH VREDNOSTI IZ TEHNIČKIH PROPISA. 
 
OBRAČUN I KLASIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA 
VRŠIĆE SE PREMA TEHNIČKIM PROPISIMA ŠTO JE 
OBAVEZNO I ZA IZVOĐAĐA I ZA INVESTITORA, 
UKOLIKO U OPISIMA POJEDINAČNIH POZICIJA OVOG 
PREDMERA RADOVA NIJE NAZNAČENO DRUGAČIJE. 
 
  
OPŠTI OPIS DAT JE ZA JEDNU VRSTU RADA I 
MATERIJAL I OBAVEZUJE IZVOĐAČA DA SVE TAKVE 
VRSTE RADOVA IZVODI U POJEDINIM POZICIJAMA 
PO TOM OPISU BEZ OBZIRA DA LI SE U DOTIČNOJ 
POZICIJI POZIVA NA OPŠTI OPIS, OSIM UKOLIKO NIJE 
U TOJ POZICIJI DRUGAČIJE PREDVIĐENO. 
 
 KOD SVIH GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-
ZANATSKIH RADOVA USLOVLJAVA SE UPOTREBA 
KVALITETNOG MATERIJALA PREMA 
POSTOJEĆIM TEHNIČKIM PROPISIMA I OPISU 
ODGOVARAJUĆIH POZICIJA RADOVA U PREDMERU 
RADOVA. UGRAĐIVANJE MATERIJALA MORA DA 
ODOBRI PREDSTAVNIKINVESTITORA UZ PRETHODNU 
SAGLASNOST PROJEKTANTA. 
MATERIJAL MORA BITI PRVOKLASAN, PREDVIĐENE 
VRSTE. 
 
SAV MATERIJAL ZA KOJI PREDSTAVNIK INVESTITORA 
KONSTATUJE DA NEODGOVARA PREDMERU 
RADOVA I OPŠTIM USLOVIMA I OPISIMA, IZVOĐAČ 
JE DUŽAN DA ODMAH UKLONI SA GRADILIŠTA. 
UKOLIKO IZVOĐAČ, PAK, POKUŠA DA ISTI UPOTREBI, 
PREDSTAVNIK INVESTITORA ĆE OBUSTAVITI 
RADOVE, A SVI TROŠKOVI PROISTEKLI IZ OBUSTAVE 
RADOVA PADAJU NA TERET IZVOĐAČA. 
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00-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
00-10 
 
 
 
 
 
 
00-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZA SVAKI MATERIJAL KOJI SE UGRAĐUJE GLAVNI 
IZVOĐAČ ILI PODIZVODJAČI MORAJU PRETHODNO 
PODNETI NADZORNOM ORAGANU ATEST NADLEŽNE 
OVLAŠĆENE USTANOVE. U SPORNIM SLUČAJEVIMA 
MATERIJAL SE IMA POSLATI NADLEŽNOM INSTITUTU 
ZA ISPITIVANJE MATERIJALA, ČIJI JE NALAZ 
MERODAVAN I ZA INVESTITORA I ZA IZVOĐAČA. 
AKO IZVOĐAČ I PORED NEGATIVNOG NALAZA 
NADLEŽNE OVLAŠĆENE USTANOVE UGRAĐUJE I 
DALJE NEKVALITETAN MATERIJAL, INVESTITOR ĆE 
NAREDITI DA SE ODREĐENI DELOVI OBJEKTA 
PORUŠE, A SVA MATERIJALNA ŠTETA OD RUŠENJA 
PADA NA TERET IZVOĐAČA RADOVA BEZ PRAVA 
REKLAMACIJE I PRIGOVORA NA REŠENJE, KOJE U 
TOM SMISLU DONOSE INVESTITOR ILI GRAĐEVINSKA 
INSPEKCIJA. 
 
KOD SVIH GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-
ZANATSKIH RADOVA USLOVLJAVA SE UPOTREBA 
RADNE SNAGE ODGOVARAJUĆE STRUČNE 
KVALIFIKACIJE KAKO JE TO ZA POJEDINE POZICIJE 
RADOVA PREDVIĐENO TEHNIČKIM PROIPISIMA. 
IZVOĐAČ JE DUŽAN DA NA ZAHTEV INVESTITORA 
UDALJI SA GRADILIŠTA SVAKOG NESTRUČNOG I 
NESAVESNOG RADNIKA. 
 
 RUKOVODILAC GRADILIŠTA, KAO PREDSTAVNIK 
IZVOĐAČA, DUŽAN JE PRE POČETKA SVAKOG RADA 
DA BLAGOVREMENO ZATRAŽI OD PROJEKTANTA 
POTREBNO OBJAŠNJENJE PLANOVA I OBAVEŠTENJE 
ZA SVE RADOVE KOJI NISU DOVOLJNO DEFINISANI 
PROJEKTNIM ELABORATOM. 
 
AKO IZVOĐAČ, NE KONSULTUJUĆI NADZORNOG 
ORGANA INVESTITORA, POJEDINE RADOVE 
POGREŠNO IZVEDE, ILI IH IZVEDE PROTIVNO 
DOBIJENOM UPUTSTVU PREKO GRAĐEVINSKOG 
DNEVNIKA, ODNOSNO PROTIVNO 
PREDVIĐENOM OPISU, PLANOVIMA I DATIM 
DETALJIMA, NEĆE MU SE UVAŽITI NIKAKVO 
OPRAVDANJE, VEĆ JE U OVAKVOM SLUČAJU 
IZVOĐAČ DUŽAN DA, BEZ OBZIRA NA KOLIČINU 
IZVRŠENOG POSLA, IZVEDENE RADOVE O SVOM 
TROŠKU PORUŠI I SAV ŠUT UKLONI SA GRADILIŠTA, 
PA PONOVO NA SVOJ TERET RADOVE IZVEDE KAKO 
JE TO PREDVIĐENO PLANOVIMA, OPISIMA, 
DETALJIMA ILI UPUTSTVOM NADZORNOG ORGANA. 
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00-12 
 
 
 
 
 
00-13 
 
 
 
 
 
 
 
00-14 
 
 
 
 
00-15 
 
 
 
 
 
00-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00-18 
 
 

AKO IZVOĐAČ NA SVOJU RUKU, BEZ ODOBRENJA ILI 
NAREĐENJA PREDSTAVNIKA INVESTITORA KROZ 
GRAĐEVINSKI DNEVNIK, NEKE RADOVE IZVEDE 
BOLJE I SKUPLJE OD PREDVIĐENOG KVALITETA, 
NEMA PRAVA DA ZA ISTE ZAHTEVA DOPLATU. 
 
OBJEKAT I GRADILIŠTE TOKOM IZVOĐENJA RADOVA 
IZVOĐAČ MORA STALNO ODRŽAVATI UREDNO I 
ČISTO, A PO ZAVRŠETKU RADOVA, PRE PREDAJE 
OBJEKTA, SVE RUPE, WC JAME, RUPE OD SKELE I 
OGRADE I DR. IZVOĐAČ JE DUŽAN DA ZATRPA, 
DOBRO NABIJE, DA SE KASNIJE NE BI JAVILA 
SLEGANJA, PORAVNA I CELU POVRŠINU IZNIVELIŠE. 
 
ZA TEHNIČKI PREGLED I PRIMOPREDAJU IZVOĐAČ 
MORA DA CEO OBJEKAT IGRAĐEVINSKU PARCELU 
OČISTI OD ŠUTA, VIŠKOVA MATERIJALA, SVIH 
SREDSTAVA RADA I POMOĆNIH OBJEKATA. 
 
EVENTUALNU ŠTETU KOJU BI IZVOĐAČ U TOKU 
IZGRADNJE OBJEKTA UČINIO U KRUGU GRADILIŠTA 
ILI NA SUSEDNIM OBJEKTIMA, DUŽAN JE DA 
OTKLONI I DA SVE DOVEDE U PRVOBITNO STANJE O 
SVOM TROŠKU. 
 
U SLUČAJU KONSTRUKTIVNIH IZMENA, KAO I 
SLUČAJU POVEĆANJA, SMANJENJA ILI STORNIRANJA 
POJEDINIH POZICIJA RADOVA IZ PREDMERA 
RADOVA, NASTALE VIŠKOVE ILI MANJKOVE IZVOĐAČ 
JE OBAVEZAN DA USVOJI BEZ PRIMEDBI I 
OGRANIČENJA, KAO I BEZ PRAVA NA ODŠTETU, S 
TIM ŠTO ĆE MU SE BILO VIŠAK ILI MANJAK 
OBRAČUNATI PO POGODBENIM JEDINIČNIM 
CENAMA. 
 
U SLUČAJU DA NASTUPI POTREBA ZA RADOVIMA 
KOJI NEMAJU POGODBENU JEDINIČNU CENU U 
OVOM PREDMERU RADOVA, IZVOĐAČ JE DUŽAN DA 
ZA ISTE DOBIJE ODOBRENJE OD PROJEKTANTA I 
PREDSTAVNIKA INVESTITORA, 
UTVRDI ZA NJIH CENU I SVE TO UVEDE U 
GARĐEVINSKI DNEVNIK, A PREMA 
CENOVNIKU SVIH MATERIJALA I RADNE SNAGE, KOJE 
JE DUŽAN DA PRILOŽI UZ PONUDU. 
 
INVESTITOR IMA PRAVO DA ZA POJEDINE RADOVE 
ZAHTEVA OD IZVOĐAČA PISMENU GARANCIJU DA 
SU IZVEDENI RADOVI TRAJNI I KVALITETNI. 
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00-19 

 
 IZVOĐAČ JE DUŽAN DA USKLADI RAD POJEDINIH 
PODIZVOĐAČA KOJI 
SAMOSTALNO IZVODE POJEDINE VRSTE RADOVA, 
KAKO JEDNI NE BI 
OŠTETILI RADOVE DRUGIH, A UKOLIKO BI DO TOGA 
DOŠLO, DUŽAN JE DA 
ODMAH REGULIŠE OTKLANJANJE I NAKNADU ŠTETE 
NA RAČUN KRIVCA. 

 
00-20 
 
 
 
 
 
 
00-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
00-22 
 
 
 
00-23 
 
 
 
00-24 
 
 
 
 
00-25 

 
IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA INVESTITORU I 
PROJEKTANTU DOSTAVI NA UVID 
UZORKE MATERIJALA NA OSNOVU KOJIH ]E OVAJ 
IZVRŠITI IZBOR, ŠTO SE 
NEĆE POSEBNO PLAĆATI VEĆ ULAZI U JEDINIČNU 
CENU POZICIJE. 
 
PORED SVIH PRIVREMENIH OBJEKATA KOJI SU 
IZVOĐAČU POTREBNI ZA IZVOĐENJE RADOVA, 
IZVOĐAČ JE DUŽAN DA OBEZBEDI PROSTORIJU ZA 
KANCELARIJU NADZORNOG ORGANA I DA JE ZA 
VREME GRADNJE OBJEKTA ODRŽAVA U REDU UZ 
POTREBNO OSIGURANJE SVETLA, GREJANJA, 
ČIŠĆENJA, KAO I NEOPHODNOG KANCELARIJSKOG 
INVENTARA. 
 
IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA IZRADI ELABORAT O 
ZAŠTITI NA RADU NA GRADILIŠTU, U SVEMU PREMA 
TEHNIČKIM PROPISIMA. 
 
 GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKU KNJIGU 
VODIĆE IZVOĐAČ NA OSNOVU POSTOJEĆIH 
ZAKONSKIH PROPISA. 
 
 U SLUČAJU POGODBE PO PRINCIPU KLJUČ U RUKE; 
IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA IZVRŠI PRETHODNU 
KONTROLU KOLIČNA RADOVA DATIH U 
PREDMERU RADOVA. 
 
SASTAVNI DEO UGOVORA SU PORED OVIH OPŠTIH 
USLOVA, TAKOĐE, I POSEBNI USLOVI INVESTITORA, 
POSTOJEĆA TEHNIČKA I ZAKONSKA 
REGULATIVA, KAO I KOMPLETAN ELABORAT 
TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA SVE VRSTE RADOVA. 
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RADOVI NA IZGRADNJI ANEKSA 
 

01-00 ZEMLJANI RADOVI     
01-01 Skidanje površinskog sloja terena-humusa debljine 

15 cm, 
mašinskim putem sa odvozom na gradsku deponiju. 
Obračun po 
m3 skinutog humusa u samoniklom stanju sa 
odvozom. 

    

  M3 30,00   
01-02 Mašinski i delom ručni iskop zemlje III kategorije za 

temelje objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim 
kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno 
nivelisati. Iskop raditi pažljivo zbog zaštite postojećih 
elektroinstalacija na terenu. Iskopanu zemlju 
prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti 
na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun 
po m3 iskopane zemlje. 

    

  M3 42,00   
01-03 Rušenje dela parapeta zida i prozorskog otvora na 

zidu škole i dela zida na fiskulturnoj sali, radi 
izgradnje tople veze. 
Raščišćavanje šuta i otpada. 

    

  pau    
01-04 Nabavka i razastiranje šljunka kao tampona ispod 

temelja i ploče. Tamponski sloj šljunka nasuti u 
slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po 
visini +1 cm. Obračun po m3 nabijenog šljunka. 

    

 Ukupno: M3 16,00   
01-05 Nabavka i razastiranje šljunka kao tampona ispod 

trotoara i stepenica. Tamponski sloj šljunka nasuti u 
slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po 
visini +1 cm. Obračun po m3 nabijenog šljunka. 

    

 Ukupno: M3 6,00   
                                                                                          UKUPNO - Zemljani radovi - dinara: 

 
 
 

02-00 BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI (GN 400)     
 Radovi od armiranog betona     
02-01 Izrada armirano betonskih temeljnih traka od 

vodonepropusnog betona MB 30. Izraditi oplatu i 
armirati po projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U 
cenu ulaze spravljanje betona i izlivanje. Obračun po 
m3 betona. 

    

                                                                               Ukupno: M3 18,50   
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02-02 Izrada armirano betonskih temeljnih zidova od 
vodonepropusnog betona MB 30. Izraditi oplatu 
zidova i armirati po projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U 
cenu ulaze i oplata, spravljanje betona i izlivanje. 
Obračun po m3 betona. 

    

 Zidovi debljine 20 cm     
                                                                                Ukupno: M3 12   
02-03 Izrada armirano betonskih stubova, marke MB 20. 

Izraditi glatku oplatu i serklaže armirati po projektu, 
detaljima i statičkom proračunu. Beton pažljivo 
ugraditi, nabiti i negovati, vodeći računa da ostaje 
vidan. U cenu ulaze i oplata, podupirači i 
pomoćna skela. Obračun po m3 stubova. 

    

                                                                               Ukupno: M3 2,60   
02-04 Izrada armirano betonskih serklaža, marke MB 20. 

Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu, 
detaljima i statičkom proračunu. 
U cenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna skela. 
Obračun po m3 serklaža. 

    

                                                                               Ukupno: M3 5,10   
02-05 Izrada armirano betonske ploče u prizemlju debljine 

15 cm, marke MB 30.Voditi računa o ostavljanju 
otvora za šahtove. 
Armirati po projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. 
Obračun po m3. 

    

  M3 18   
02-06 Izrada rampe, debljine d=15 cm od armiranog 

betona klase MB 20. Plato izraditi sa formiranjem 
padova prema projektu, radnim 
spojnicama i zalivanjem spojnica. Obračun po m2. 

 
 
 
 
 

   

  M2 1,51   
 Radovi od nearmiranog betona     
02-07 Izrada sloja mršavog betona ispod temeljne stope i 

ploče, debljine 6cm, marke MB 10. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. Obračun po m2. 

    

                                                                              Ukupno: M2 157,00   
02-08 Izrada sloja mršavog betona kao zaštite 

hidroizolacije ispod 
poda, debljine 3cm, marke MB 10. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. Obračun po m2. 

    

 Ukupno: M2 107,00   
02-09 Izrada trotoara debljine d=10 cm od nearmiranog 

betona klase MB 20. Trotoare izraditi sa formiranjem 
padova prema projektu, radnim spojnicama i 
zalivanjem radnih i spojnica prema objektu 
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mastiksom. Obračun po m2 
 Ukupno: M2 47,00   
02-10 Izrada dva jednokraka stepeništa za ulaz/izlaz iz 

aneksa i rampe, od nearmiranog betona klase MB 
20. Obračun po m2 . 

    

 Ukupno: M2 9,00   
                                      UKUPNO - Betonski i armirano betonski radovi - dinara: 

 
 

03-00 ARMIRAČKI RADOVI 
03-01 Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, čišćenje, 

savijanje i montaža armature u oplati, u svemu 
prema detaljima iz statičkog proračuna i važećim 
propisima. Obračun po kilogramu ugrađene 
аrmature. 

    

 stubovi = 2,60 X 100 = 260 - šipke 
temelji = 18,50 X 60 = 1110 - šipke 
tem.zidovi = 12,00 X 80 = 960 - šipke 
ploča - 115 X 4 = 460 - mreža 
rampa =10,00 x 4 = 40 -mreža 
serklaži = 5,10 x 100 = 510 - šipke 

    

 Šipke kg 2.840,00   
 Mreže kg 500,00   
                                                                           UKUPNO Armirački radovi - dinara: 

 
 

04-00 ZIDARSKI RADOVI(GN 301) 
04-01 Zidanje fasadnih zidova klima blokovima u 

produžnom malteru 
razmere 1:3:9. Debljina zida je 20 cm. Blokove sa 
betonom povezivati čeličnim ankerima postavljenim 
u izbušene rupe Ø16-20 mm. Rupe pre ugradnje 
ankera puniti cementnim malterom ili smesom za 
ankerisanje. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun 
po m3 zida, otvori se odbijaju. 

    

 Ukupno: M3 47,50   
04-02 Zidanje zida atike opekom d=7cm u produžnom 

malteru razmere 1:3:9. 

    

 Ukupno: M2 16,00   
04-03 Mašinsko malterisanje unutrašnjih zidova aneksa u 

dva sloja produžnim malterom 1:3:9 sa prethodnim 
prskanjem betonskih površina retkim cem.malterom 
1:4. Obračun po m2 malterisane površine 
(oduzimaju se otvori). 

    

 Ukupno: M2 274,00   
04-04 Izrada rabicirane cementne košuljice debljine 3 cm, 

kao podloge za keramičke pločice. Podlogu za 
košuljicu, pre nanošenja košuljice, očistiti i oprati. 
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Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom 
“jedinicom”,razmere 1:3. Armirati je rabic pletivom, 
postavljenim u sredini sloja. Košuljicu negovati dok 
ne očvrsne. Obračun po m2 košuljice 

 Ukupno: M2 107,00   
                                                                                        UKUPNO Zidarski radovi - dinara: 
 
05-00                 IZOLATERSKI RADOVI (GN 561) 
 -Napomena     
 Izvođač može umesto predloženih tipova i slojeva 

izolacija primeniti i druge tipove i slojeve izolacija - 
istih karakteristika, uz obaveznu saglasnost 
Nadzornog organa. 

    

05-01 Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije preko 
betonske podloge iznad tla. Izvodi se preko 
prethodno pripremljene, suve i 
izravnate podloge. Izolaciju podići 20cm uz zidove. 
Hladan premaz bitulit „A“ naneti četkom ili 
prskanjem, na temperature višoj od 10 stepeni. 
Varenje bitumenskih traka izvesti zagrevanjem trake 
plamenikom sa otvorenim plamenom, 
razmekšavanjem bitumenske mase površine koja se 
lepi i slepljivanjem sopstvenom masom za podlogu. 
Traku zalepiti celom površinom, sa preklopima 
10cm. Posebnu pažnju posvetiti varenju spojeva. 
A- Varen Kondor 4mm 
Hidroizolacija se izvodi u sledećim slojevima: 
,- hladan premaz bitulitom „A“ 
,- KONDOR 4, varen za podlogu 

    

 Ukupno: M2 144,00   
05-02 Izrada termičke izolacije plafona aneksa od 

mineralne vune debljine 10 cm, sa parnom branom. 
Obračun po m2. 

    

 Ukupno: M2 107,00   
05-03 Izrada termoizolacije ispod poda aneksa. Termička 

izolacija se izvodi od tvrdih ploča ekstrudiranog 
polistirena debljine 12 cm preko sloja PVC folije. 
Obračun po m2 zajedno sa PVC folijom. 

    

 Ukupno: M2 97,00   
 Izrada termoizolacije ispod poda rampe. Termička 

izolacija se izvodi od tvrdih ploča ekstrudiranog 
polistirena debljine 2 cm preko sloja PVC folije. 
Obračun po m2 zajedno sa PVC folijom. 

    

 Ukupno: M2 10,00   
 UKUPNO Izolaterski radovi - dinara: 
      
 UKUPNO B Građevinski radovi - dinara: 
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C. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 
06-00 STOLARSKI RADOVI (GN 550)     
     
 NAPOMENA: Sve mere iz šema obavezno 

prekontrolisati 
na licu mesta. 

    

06-01 Nabavka i postavljanje PVC prozora i vrata. Profili 
tipa “Vega”petokomorni, okovi i brave tipa   
“Roto-NT”. Dihtovanje gumom, 
debljina čeličnog ojačanja 1,5mm. d=4+12+4 mm 
(24mm). 
Zvučna izolacija do 34dB.Obračun po komadu 
prozora. 
 

    

 01. Oznaka 1- 50/205 - prozor  kom 7   
 02. Oznaka A- 160/210 - vrata sa uređajem za 

automatsko redosledno zatvaranje vrata 
kom 1   

 02. Oznaka B- 100/210 - vrata sa uređajem za 
automatsko redosledno zatvaranje vrata 

kom 1   

 01. Oznaka C- 200/210 - vrata uređajem za 
automatsko redosledno zatvaranje vrata 

kom 1   

06-02 Nabavka i postavljanje vrata i rešetke od ALU profila. 
Obračun po komadu. 

    

 02. Oznaka D- 100/220 - zaokretna vrata kom 1   
 01. Oznaka E- 200/220 - zaokretna vrata Kom 1   
 02. Oznaka F- 166/236 - rešetka kom 1   
 UKUPNO Stolarski radovi - dinara: 
      

 

 

07-00      TESARSKI RADOVI 
 NAPOMENA: Sve mere iz šema obavezno 

prekontrolisati 
    

07-01 Izrada elemenata krovne konstrukcije od četinara II 
klase. 
Krovne elemete - venčanice 12*10cm izraditi prema 
projektu i detaljima. Na mestima oslonaca drvenih 
greda postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati. 
Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih 
elemenata i ojačanja od flahgvožđa, kotvi, 
zavrtnjeva, klamfi i slično. Obračun po m3. 

    

  M3 1,50   
 UKUPNO Tesarski radovi - dinara: 
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08-00 BRAVARSKI RADOVI     
08-01 izrada ograde i rukohvata na rampi na izlazu iz 

objekta. Ograda 
je od čeličnih profila prečnika Ø40mm , u svemu 
prema propisima. 

    

  pau    
 UKUPNO Bravarski radovi - dinara: 
      

 

09-00 LIMARSKI RADOVI     
09-01 Izrada i montaža visećih oluka, od plastificiranog 

bojenog lima, debljine 0,60 mm. Oluke spajati 
nitnama, jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 
cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Držače 
ležećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 
mm. Sa zadnje strane oluk povezati sa krovnim 
pokrivačem. 
Obračun po m1 ležećeg oluka. 

    

  M1 48   
09-02 Izrada i montaža olučnih cevi od plastificiranog 

bojenog lima, 
debljine lima 0,60 mm. Delovi olučnih cevi moraju da 
ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju 
kalajem od najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa 
držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko 
obujmica postaviti ukrasnu traku. 
Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 mm. 
Završetak olučne cevi po detalju. Obračun po m1 
olučne cevi. 

    

  M1 18   
09-03 Opšivanje fasadnih nazidaka plastificiranim bojenim 

limom,debljine 0,60 mm. Lim sastaviti falcevima ili 
nitovati jednoredno na razmaku 30-40 mm i zalemiti. 
Između falceva lim pričvrstiti hafterima, a u ostalom 
delu plastičnim tiplovima sa pocinkovanim 
holšrafovima. Preko postaviti “mašnice” i zalemiti, 
na rastojanju do 60 cm. Ispod lima postaviti sloj ter 
papira, koji ulazi u cenu venca. Obračun po m&#39; 
venca. 

    

  M1 60   
09-04 Postavljanje aluminijumskih prozorskih solbanaka sa 

čepovima. Ispod okapnice postaviti sloj ter papira, 
koji ulazi u cenu solbanka. Obračun po m1 solbanka. 

    

  M1 3,50   
 UKUPNO Limarski radovi - dinara: 
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10-00  KERAMIČARSKI RADOVI (GN 501)     
10-01 Postavljanje podnih keramičkih pločica u 

građevinskom lepku. Pločice robne marke “Zorka 
keramika”  tipa City Antharcite ili ekvivalent, 
klase negorivosti A1 prema SRPS EN 13501-1. Po 
potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Postavljene 
pločice fugovati. U cenu ulazi i nabavka pločica. 
Obračun po m2 poda. 

    

                                                                         Ukupno M2 107,00   
 UKUPNO Keramičarski radovi - dinara: 
      
      
11-00 FASADERSKI RADOVI (GN 421)     
11-01 Izrada termoizolacije fasadnih zidova. Termička 

izolacija se izvodi od mineralne vune debljine 15 cm. 
Otvori se odbijaju. Obračun po m2. 

    

                                                                                Ukupno M2 248,00   
11-02 Izrada izbačenih delova na fasadnim zidovima. 

Obrada se izvodi 
od mineralne vune debljine 10 cm. Obračun po m2. 

    

                                                                                Ukupno M2 31,00   
11-03 Obrada fasade plastičnim malterom ”Bavalit” 

nanošenje mrežice i lepka u dva sloja, završnog sloja 
toniranog bavalita po ton kartidatoj u projektu, 
Obračun po m2. 

    

                                                                                Ukupno M2 255,00   
11-04 Oblaganje sokle na fasadi objekta kulirom u visini od 

19cm i 50 
cm. Obračun po m2. 

    

                                                                                Ukupno M2 41,00   
11-05 Montaža i demontaža metalne cevaste fasadne 

skele, za radove u svemu po važećim propisima i 
merama HTZ-a. 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 
vertikalne projekcije montirane skele. 

    

  M2 220,00   
 UKUPNO Fasaderski radovi - dinara: 
12-00 GIPSARSKI RADOVI     
12-01 Izrada spuštenog plafona aneksa od gips-kartonskih 

ploča Armstrong, vatrootpornih 60min, prema 
standardu SRPS EN 13501-1, preko metalne ojačane 
podkonstrukcije koja može biti opterećena 
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svetiljkama. Sve vidne sastave ploča bandažirati i 
gletovati, što ulazi u jediničnu cenu pozicije. 
Jediničnom cenom, takođe, obuhvatiti formiranje 
svih kaskada, otvora za rasvetu, ventilaciju i sl. Visine 
spuštanja prema projektu. Obračun po m2. 

  M2 122,00   
 Izrada pregradnog zida od gips-kartona debljine 

=10cm, preko metalne podkonstrukcije. Sve vidne 
sastave ploča bandažirati i gletovati, što ulazi u 
jediničnu cenu pozicije. Obračun po m2. 

    

  M2 5,50   
 UKUPNO Razni gipsarski radovi - dinara: 

 

13-00 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI     
13-01 Gletovanje i bojenje unutrašnjih zidova i plafona 

aneksa poludisperzivnim bojama. Sve površine 
brusiti, gipsovati, neutralizovati i impregnirati. 
Predbojiti poludisperzionom bojom prvi put i 
ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti 
poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton 
po izboru projektanta. Obračun po m2 obojene 
površine. 

    

  M2 438,00   
 UKUPNO Molersko-farbarski radovi - dinara: 

 

14-00 OSTALI RADOVI     
14-01 Pokrivanje krovnih površina krovnim sendvič lim 

panelom, debljine 15 cm. Obračun po m2 pokrivene 
površine. 

    

  M2 138,00   
 UKUPNO Ostalii radovi - dinara: 
15-00 RAZNI ZANATSKI RADOVI     
15-01 Završno čišćenje objekta. Izvršiti pranje svih podova, 

pranje prozora i vrata. Obračun po m2 neto 
površine. U ukupnu površinu uračunato je i čišćenje 
stepeništa, prilaza. 

    

  M2 120,00   
15-02 Nabavka i ugradnja staklenih prizmi proizvođača 

„Luxfer“ „или еквивалент“  
Artikal br: 120, 122, 123, 124, 126, 479.  
Obračun po m2 

    

  M2 4,50   
 UKUPNO Razni zanatski radovi - dinara: 
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R E K A P I T U L A C I J A 

B. GRAĐEVINSKI RADOVI 
 

 

01-00 ZEMLJANI RADOVI  
02-00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI  
03-00 ARMIRAČKI RADOVI  
04-00 ZIDARSKI RADOVI  
05-00 IZOLATERSKI RADOVI  
UKUPNO B - Građevinski radovi – dinara  
 

 

C. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 
 

 

06-00 STOLARSKI RADOVI  
07-00 TESARSKI RADOVI  
08-00 BRAVARSKI RADOVI  
09-00 LIMARSKI RADOVI  
10-00 KERAMIČARSKI RADOVI  
11-00 FASADERSKI RADOVI  
12-00 GIPSARSKI RADOVI  
13-00 MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI  
14-00 OSTALI RADOVI  
15-00 RAZNI ZANATSKI RADOVI  
UKUPNO C - Građevinsko - zanatski radovi - dinara:  
  

UKUPNO A+B+C - dinara:  
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Z B I R N A   R E K A P I T U L A C I J A 
 

 

GRAĐEVINSKI RADOVI  
ELEKTROINSTALACIJE  
TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE  
ZAŠTITA OD POŽARA  

 
UKUPNO - dinara: 

 

 

 

PREDMER MATERIJALA I PREDRAČUN RADOVA 

TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

 

R.B. MATERIJAL JED.MERE KOLIČINA JED.CENA UKUP.CENA 
1 Isporuka i montaža kosih regulacionih ventila sa 

pokazivačem položaja i priključcima za 
diferencijalni 
manometar, tipa “stromax M”, proizvodnje “HERZ” 
- Austrija 
DN425 

KOM 1   

2 Isporuka i montaža ravnih prolaznih ventila 
DN25 

KOM 2   

3 Isporuka i montaža crnih čeličnih cevi JUS C. B5. 
221 
ø33,7x2,6mm 
ø26,9x2,3mm 
ø21,3x2,0mm 

 

 

M 
M 
M 

 
 
18 
145 
24 

  

4 Isporuka i montaža čeličnih cevnih lukova kao I 
maetrijala za spojne delove, fitinge za cevi, sav 
potreban materijal za zavarivanje i zaptivanje i 
meko lemljenje , cevne obujmice, konzole, čvrste i 
klizne oslonce, poniklovane rozetne i sav ostali 
montažni materijal, plaća se 50% od vrednosti iz 
pozicija 1,2,3 

 0,5   

5 Miniziranje I bojenjeugrađenih cevih vodova u dva 
premaza, zaštitnom bojom postojanom na 
radnoj temperaturi. Pre nanošenja zaštite 
cevi dobro očistiti od korozije i nečistoća. 

m2 6   
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6 Isporuka i montaža aluminijumskih člankastih 

radijatora, tipa &quot;GLOBAL&quot; 200/80/D, 
U cenu radova uračunato je formiranje grejnog 
tela i njegova montaža. 
model 600 

ČLANAKA 120   

7 Isporuka i montaža radijatorskih konzola. 
Tip konzole uskladiti sa vrstom zida 

KOM 24   

8 Isporuka i montaža radijatorskih držača 
Tip držača uskladiti sa vrstom zida 

KOM 24   

9 Isporuka i montaža ugaonih duplo regulirajućih 
radijatorskih ventila, tipa “GP”, proizvodnje 
“HERZ” - Austrija, komplet sa izradom 
gornjeradijatorske veze DN15 

kom 12   

10 Isporuka i montaža ugaonih radijatorskih 
zatvarajućih, 
navijaka, tipa “RL-1”, proizvodnje ”HERTZ” - 
Austrija, komplet sa izradom donje radijatorske 
veze DN15 

Kom  12   

11 Isporuka i montaža ručnih odzračnih ventila 
za ugradnju na radijatorske čepove 
potopljenih grejnih tela DN10 

kom 12   

12 Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje 
instalacije komplet sa kapom i lancem 
DN 15 

kom 2   

13 Izrada izolacije cevnih vodova na delu prolaza 
cevi kroz negrejani prostor (stepenište, podrum, 
podstanica) mineralnom vunom u oblozi 
od Al-lima debljine 0,5 mm;  d = 30 – 50 mm 

M2 6   

14 Isporuka i montaža cirkulacionih pumpi, 
proizvod ”Grundfos” komplet sa 
kontraprirubnicama, zavrtnjima, navrtkama 
i zaptivačima, sledećih karakteristika 
tip: UPS 25-60 100 
V =1,2m3/h    H = 40000Pa 

kom 1   

15 Isporuka i montaža termometra u zaštitnom 
metalnom kućištu za opseg merenja 0-120 o C 
- ugaoni 

kom 2   

                                              UKUPNO - dinara: 
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PREDMER MATERIJALA I PREDRAČUN RADOVA 

za izvođenje električnih instalacija jake struje 

  Поз.                                    Опис                            Јед. Мере    Количина    Јед. Цена     Ук. цена 
 Ovim predmerom i predračunom predviđa se isporuka 

svog materijala navedenog u pozicijama i svog sitnog 
nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu 
izradu, ugrađivanje kako je to navedeno u 
pojedinim pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan 
rad, kao i dovođenje u ispravno (prvobitno) stanje svih 
oštećenih mesta na već izvedenim radovima i 
konstrukcijama. 

    

 Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog 
kvaliteta i odgovarati standardima. Svi radovi moraju 
biti izvedeni sa stručnom random snagom, a u 
potpunosti prema Tehničkim propisima važećim za 
predmetne vrste radova. 

    

 U cenu se uračunava cena svog navedenog materijala 
u pozicijama i 
cena montažnog nespecificiranog materijala, cena 
radne snage i svi 
porezi i doprinosi na materijal i rad. Cena uključuje i 
izradu sve 
eventualno potrebne radioničke dokumentacije, 
ispitivanje i puštanje u 
rad svih elemenata instalacija navedenih u pozicijama. 

    

 Navedeni tipovi i proizvođači pojedinih delova 
opreme ili instalacionog 
materijala nisu obavezni. Izvođač može ugraditi i 
drugu opremu, 
odnosno materijal, ali pod uslovom da taj ima iste 
elektrotehničke i 
konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što 
prethodno potvrđuje 
i overava stručno lice-nadzorni organ. 

    

1 KABLOVI, CEVI, REGALI     
1.1 Isporuka i polaganje kablova sa bakarnim 

provodnicima, PVC 
izolacijom i PVC plaštom (tipa XP00, PP00-Y i PP-Y) za 
napajanje 
razvodnih ormana, kablovi sa XPE izolacijom (N2XH-J), 
i bezhalogeni 
kablovi sa poboljšanim osobinama u slučaju požara 
(NHXHX) . Kablovi 
se polažu direktno na zid ispod obloge zidova, na već 
postavljenim 
nosačima kablova ili kroz odgovarajuće PVC cevi sa 
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svim 
povezivanjima. 

 Kablovi su sledećih dimenzija:     
 N2XH-J 3x1,5mm2 m 180   
 N2XH-J 3x2,5mm2 m 130   
 N2XH-J 5x4mm2 m 50   
      
1.2 Isporuka i polaganje u zidovima i podovima 

instalacionih rebrastih ili 
glatkih PVC cevi na oplatu pre livenja betona, sledećih 
dimenzija: 

    

 f 13,5 mm m 10   
      
  UKUPNO 1:     

 

2 RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE     
 Opšti uslovi     
 Razvodni orman mora biti napravljen od dva puta 

dekapiranog čeličnog 
lima, po obradi obojen pečenim lakom po želji 
Investitora ili od PVC-a 
odgovarajućih karakteristika. 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 odgovarajuće prozorčiće za očitavanje 
brojila. 

    

 Orman mora biti snabdeven sa bakarnim sabirnicama 
potrebnog preseka, izolatorima i stezaljkama. 
Šemiranje izvesti pomoću bakarnih 
provodnika sa PVC izolacijom. Sve fleksibilne veze 
moraju biti izvedene finožičanim fleksibilnim 
provodnikom. Za sve dolazne i odlazne vodove 
predvideti potreban broj uvodnica kao i uvodnice za 
rezervne izvode. 

    

 Orman mora biti izrađen kompletno u radionici 
saglasno odgovarajućim tehničkim propisima. 

    

 Pored svega napred navedenog u orman i na orman 
ugraditi material 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. 
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2.1 Isporuka i montaža razvodne table izrađene od 

samogasive plastike bele boje sa prozirnim 
poklopcem, za ugradnju u zid, dvoredna sa 1x12 
mesta, sa tipskim DIN šinama, IP20, sa odgovarućim 
sabirnicama za N i PE, slična tipu Eaton BC-O-1/12-
ECO 

kom 1   

 - 4-polna sklopka ZUDS (3P+N) In/IDn=25A/0.3A, 6kA, 
slična tipu Eaton PF6-25/4/03 

kom 1   

 - 1-polni automatski prekidač 16A, „B“ karakteristike, 
6kA prekidne moći prema IEC/EN 60898-1, sa 
mogućnošću dodavanja pomoćnog kontakta, sličan 
tipu Eaton PL6-B16/1 

kom 3   

 - 1-polni automatski prekidač 10A, „B“ karakteristike, 
6kA prekidne moći 
prema IEC/EN 60898-1, sa mogućnošću dodavanja 
pomoćnog kontakta, sličan tipu Eaton PL6-B10/1 

Kom 4   

 - tropolna češalj sabirnica za napajanje AO, nazivne 
struje 63A, dužine 1m, može se skraćivati po potrebi, 
sa „viljuškivama“ za povezivanje 
ispod kontakt zavrtnja, slična tipu Eaton Z-GV-10/3P-
3TE 

kom 1   

 Cu sabirnice, kleme, uvodnice i ostali sitan 
nespecificiran materijal 

    

  komplet 1   
      
 UKUPNO 2:     

 

 

3 INSTALACIONI MATERIJAL     
3.1 Isporuka i postavljanje instalacionog materijala u PVC 

kutijama u zidu i povezivanje. Sve prekidače postaviti 
na visini 1.5 m od poda, a priključnice na 0.4 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. 

    

 opis Jed. 
mere 

Kolicina Jed.cena Ukupna 
cena 

 Prekidač obični, jednopolni 10 A, 230 V Kom 2   
 Prekidač naizmenični 10 A, 230 V Kom 4   
 Prekidač unakrsni 10 A, 230 V Kom 1   
 -Priključnica „šuko“ sa poklopcem 10/16A, 230 V kom 6   
      
 UKUPNO 3:     
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4 SVETILJKE     
 Ovaj deo predmera i predračuna obuhvata: isporuku, 

montažu i povezivanje niže opisanih svetiljki 
uključujući: 

    

 -isporuku i postavljanje kuke za vešanje ili 
odgovarajućih tip lova 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 

    

 -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 i startera 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: 

    

      
4.1 Plafonska svetiljka za montažu po hodniku LED Kom 11   
4.2 Svetiljka za spoljnu montažu Kom 2   
4.3 Protivpanična nadgradna svetiljka, polikarbonatno 

kućište bele boje, sa prozirnim polikarbonatnim 
poklopcem, sa LED izvodom svetla intenziteta 100lm, 
selektabilna trajni/pripravni spoj, autonomije 3h, 
stepena zaštite IP42, sa odgovarajućim samolepljivim 
piktogramima za montažu direktno na svetiljku. 
Slična tipu Eaton Safelite SL2MNM42D3C3A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

  

      
 Ukupno 4:     
      
5 POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA     
5.1 Pregled i ispitivanje svih električnih instalacija jake 

struje, davanje atesta i garantnih listova i puštanje u 
rad. 

    

  Paušalno    
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5.2 Merenje otpora uzemljenja, davanje atesta i puštanje 
u rad. 

    

  Paušalno    
5.3 Izrada projekta izvedenog stanja.     
  Paušalno    
5.4 Tehnički prijem objekta i davanje dozvole za rad.     
  Paušalno    
      
 Ukupno 5:     

 

Poz. Opis Jed. 
mere 

Količina Jed.cena Ukupna 
cena 

6 REZERVNI DELOVI I ODRŽAVANJE OBJEKTA     
6.1 Potencijalni izvođač radova je u obavezi da dostavi 

spisak rezervnih delova i opreme potrebnih za tekuće 
održavanje objekta u periodu sa 
kojim se saglasi Invesitor. 
Predvideti i potrebnu zaštitnu ambalažu sa pravilno 
čuvanje. 

    

  paušalno    
6.2 Troškovi održavanja objekta (prema članu 9. Zakona 

o izgradnji objekata – ”Službeni glasnik” Republike 
Srbije 44/95). 

    

  paušalno    
 UKUPNO 6:     

 

 

REKAPITULACIJA 

1. KABLOVI     
2. RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE     
3. INSTALACIONI MATERIJAL     
4. SVETILJKE     
5. POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA     
6. REZERVNI DELOVI I ODRŽAVANJE OBJEKTA     
      
 UKUPNO:     
 PDV :     
 SVE UKUPNO:     
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Predmer i predračun vatrogasne opreme 

Predmerom i predračunom obuhvaćeni su ručni aparati za gašenje pozara. Ostali elementi 

zaštite od požara obuhvaćeni su predmerima pripadajućih projekata. 

| R.b.|              Naziv                                                        |Jedinična cena | Komada | Ukupno  dinara 

A. APARATI ZA POCETNO GASENJE POZARA 

1. Nabavka i postavljanje rucnih aparata-tip S-9A    __                                2 __________________                                    

| UKUPNO A. | ________________dinara 

 

B. ZNAKOVNA OBAVESTENJA 

2. Nalepnica sa natpisom “protivpozarni aparat”,        ____________     2  __________________ 

dimenzija 150 x 225 mm 

 

3. Izrada i postavijanje Plana evakuacije sa uputstvom za 

postupanje u slucaju nastanka pozara                           _____________    1  __________________  

UKUPNO B. __________________ dinara 

 

REKAPITULACIJA 

A. APARATI ZA POCETNO GASENJE POZARA _______________________ dinara 

B. ZNAKOVNA OBAVESTENJA ___________________________________ dinara 

UKUPNO ZA OBJEKAT ___________________________ dinara bez PDV_a 

PDV:______________________________ 

UKUPNO ZA OBJEKAT_______________________dinara sa PDV_om. 
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 III УСЛОВИ ЗА  УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 4.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

1.1.  Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач 
који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 
1. тач. 3) Закона); 

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

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности 
која је премет јавне набвке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона ако је таква 
дозвола прописана посебним прописом, за предметну набавку овај 
услов је неприменљив. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 
2. Закона) 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
1) Финасијски капацитет 
2)  Пословни капацитет 
3) Кадровско технички капацитет           
 

Напомена: 

Посебан предлог Наручиоца ЈЕ ДА ПОНУЂАЧ ОБИЂЕ ЛОКАЦИЈУ И ИЗВРШИ 
УВИД У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

Понуђач је може да изврши  обилазак локације и изврши увид у техничку 
документацију. 

У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације понуђачи ће се 
обратити писаним захтевом представнику Наручиоца, на mail 
os20oktobar1@mts.rs. Заинтересована лица су у могућности да изврше обилазак 
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локације и увид у техничку документацију најкасније 3 дана пре утврђеног рока 
за подношења понуда,  уз обавезну најаву 2 дана раније. Обилазак локације 
није могуће извршити , након истека горе наведеног рока. 

Потенцијални понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу 
локацију у заказаном термину, дужни су да потпишу потврду – Образац 6 који чини 
саставни део ове конкурсне документације и који се прилаже и чини саставни део 
понуде. 

Финансијски и Пословни капацитет: 

            Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетима 
потребним за релизацију предметне јавне набавке. 

1.) Да је Понуђач у у периоду од 01.01.2016.године до дана објаве Позива на Порталу 
ЈН реализовао уговоре по основу изведених радова који се односе на извођење 
грађевинских и грађевинско занатских радова на реконструкцији, адаптацији, 
санацији, изградњи и доградњи објеката (стамбени, стамбено-пословни, пословни 
и јавни објекти) у минималном износу од 14.000.000,00 динара без ПДВ_а. 

2.) Референтна листа – извршених грађевинских радова у последње три године (2016, 
2017 и 2018. година), као и за радове извршене до објављивања позива за 
подношење понуда. 

3.)  Потврда  о референцама. 

Кадровско - технички капацитет 

Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним техничким и 
кадровским капацитетом потребним за реализацију предметне јавне набавке и то 
минимум једног дипломираног грађевинског инжењера са важећом лиценцом 
ИКС. 
       

Обилазак места извођења радова 

Препорука наручиоца је да представник понуђача, најкасније 3 дана пре истека 
рока за подношење понуде, изврши увид, односно обиђе место извођења радова-
улица М.Тита бр.136, Сивац,у циљу упознавања са постојећом ситуацијом и 
условима извођења радова. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који 
ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
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понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
 

 

4.2. Упутство којим се доказује испуњеност услова 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача бр 5 ), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача бр. 5а.), потписану од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Критеријум за доделу уговора Избор најповољније понуде ће се извршити 
применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 
ценом: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
извршења радова. 
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 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који je први доставио понуду. 

 

 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

Саставни део понуде чине следећи обрасци:  

1) Образац понуде (Образац 1);  
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 
(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);  
5) Образац изјаве понуђача поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН 
(Образац 5 и5а); 
 6) Образац изјаве о обиласку терена тре подношења понуде (Образац 6); 
 7) Образац изјаве о референцама (Образац 7);  
8) Образац потврде о референцама (Образац 8);  

           9) Образац изјаве понуђача о поштовању важећих прописа (Образац 9);  
10) Модел уговора (Поглавље VI конкурсне документације);  
11) Спецификација потребних радова. (Поглавље II конкурсне 
документације). 
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Образац 1 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку РАДОВИ НА 
НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр. 

29/2019 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 



Конкурсна документација ЈН 29/2019 Page 31 

 

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 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 
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Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

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

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
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3) Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

 

Напомена:  

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

извођења РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019 

 
 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 

 

 

Услови плаћања (не дуже од 45 дана) 

 

 

Рок за извршење радова (максимум 45 радних 
дана од дана увођења извођача у посао) 

 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)   

               

Гарантни период: 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

__________________________                    ____________________________ 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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ОБРАЗАЦ  2 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку    

РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ 
ЈН бр 29/2019 

 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

 

 Без ПДВ-а     ПДВ % Са ПДВ-ом 

1 Извођење грађевинских  
РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ 
АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ 
ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ  

   

 

 

Датум: _________ 2019.г                          М.П. _____________________ 

/потпис овлашћеног лица 

 

 

 

Напомене:  

Образац структуре цене, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом 
оверити образац понуде. 

 

 

 

 



Конкурсна документација ЈН 29/2019 Page 37 

 

ОБРАЗАЦ 3 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за 

извођење РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ 4 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке у отвореном поступку извођења РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – 

ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019, 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. Повреда конкуренције 
представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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  Образац 5 

Образац изјаве о испуњености услова из чл.75. и 76.   Закона 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ у отвореном поступку 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке у отвореном поступку РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ 
ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019 испуњава све услове из чл. 75. 

и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

6) Понуђач испуњава додатне услове: 
1) Финасијски капацитет 
2)  Пословни капацитет 
3) Кадровско технички капацитет  

 
 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 
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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Образац 5a 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу    

 

И З Ј А В У 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке у отвореном поступку РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ 
АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019, испуњава 

све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

 Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 

 Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

 Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

 Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

 Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

 Подизвођач испуњава додатне услове: 
1) Финасијски капацитет 
2)  Пословни капацитет 
3) Кадровско технички капацитет 
    

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена 
печатом.  



Конкурсна документација ЈН 29/2019 Page 41 

 

 

ОБРАЗАЦ 6 

 

ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ МЕСТА ИЗВОЂЕЊА  

РАДОВА 

 

 

На основу члана 77.став 4.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 
бр.124/201214/15 и 68/15), у поступку ЈАВНЕ НАБАВКЕ – РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ 
АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019, Понуђачу 
се издаје следећа 
 
 

 

П О Т В Р Д А 

 

Потврђује се да је представник понуђача______________________________дана 
__________2019. године извршио увид на лицу места, те да је упознат са 
условима извођења радова. 

 У Сивцу, __________ 2019. године 

 

 

Секретар школе          Директор школе               Представник  понуђача   
         
____________________                 ________________              ____________________ 
         (потпис)                                              (потпис)                                       (име и презиме) 

                       ______________________ 

                         (М.П.)                     (М.П.) (потпис) 
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Образац 7 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 
Р.Б РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. 

ТЕЛЕФОНА 
Укупан број изведених грађевинских 
радова  у последње 3 године у 2016, 
2017 и  2018 год. као и грађевинских 
радова изведених до објављивања 
позива за подношење понуда са 
навођењем назива објекта. 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
                                                УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА: 

 

 
У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна 
набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне 
листе. 

Место и датум                         
_________________ 
                                                     м.п.               Понуђач 
 
                  _____________________ 
 



Конкурсна документација ЈН 29/2019 Page 43 

 

 
Образац 8 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА  

СЕДИШТЕ  

УЛИЦА И БРОЈ  

ТЕЛЕФОН  

МАТИЧНИ БРОЈ  

ПИБ  

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 
ПОТВРДЕ 

 

 
На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним 
набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје   

 
П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач 
______________________________________________________________________ 
 
За нас квалитетно извео радове 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________на објекту : 
______________________________________________________________________
___________________________,у периоду_____________.године до 
_____________. године, по основу уговора бр. _________ закљученог __________. 
године. 
 
Потврада се издаје на захтев извођача 
____________________________________________ 
ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци   РАДОВА НА 
НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ ЈН бр 29/2019 – у отвореном поступку ЈНи у друге сврхе се не може 
користити. 
 
Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

                
___________________________ 

м.п.                             законски заступник 
 
Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу 8. 
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Образац 9 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ПРИЛИКОМ 

САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА 
РАДА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача:  
Седиште понуђача:   
Адреса седишта:  
Матични број:    
Шифра делатности:    
ПИБ:  
 
 
 
    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ 
Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом 
састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању 
и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрана обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку РАДОВА 
НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ 
САЛЕ ЈН бр 29/2019 у отвореном поступку. 
 
У_________________________ 
 
Дана_____________2019. године  

 
 
 
                                                                      
ПОНУЂАЧ 

                                                            
_____________________________ 

                             м.п.                                             (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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VI   МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
  

Закључен дана _______ 2019. године у Сивцу између: 
 
Наручиоца: ОШ“20 октобар“из Сивца, М.Тита 271, 25223 Сивац, жиро рачун број: 840-
714660-42, МАТИЧНИ БРОЈ: 08114579, когу заступа Ференц Лендак, директор (у даљем 
тексту: Наручилац) 

 
и  

 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА: __________________________________________ (назив извођача, 
место и адреса), МБ __________, ПИБ ________________, рачун број _______________, 
кога заступа ____________________________ (у даљем тексту: извођач) 
 
Предмет уговора 

Члан 1. 
Предмет уговора је набавка радова - извођење РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – 
ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019 у отвореном 
поступку (Назив и ознака из општег речника набавке: ___________ ) на основу  
спроведеног поступка јавне набавке у отвореном поступку број 29/2019, а у свему према 
условима из Конкурсне документације, Пројекту радова и понуди извођача бр. 
___________ од _______ 2019. године, а који акти чине саставни део овог уговора. 
 
 
Цена и начин плаћања  

Члан 2. 
Укупна цена предметних радова из члана 1 износи:  
  

______________  динара (словима: ___________________________________) без ПДВ-а, 
односно 
 
_______________ динара (словима: ___________________________________) са ПДВ-ом.  
 

Јединaчне цене, а тиме и збирна цена које је извођач навео у Предмеру радова и 
понуди и које су одређене одлуком о избору најповољније понуде бр. _____________ од 
_________2019. године су фиксне и неће се мењати током трајања целог уговорног 
периода. 

 
Рок за извођење радова  
 

Члан 3. 
Извођач је дужан да све радове које су предмет овог уговора изведе у року од 

____календарских дана, рачунајући тај рок од дана увођења у посао. 
 
Рок за извођење радова може се продужити услед више силе, тј. услед временских 

услова који онемогућавају извођење предметних радова или њихово извођење у таквим 
условима не би обезбедило потребан квалитет радова. Рок се може продужити до 
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наступања услова који омогућавају квалитетно извођење радова у складу са стандардима 
и праксом који важе за ивођење радова ове врсте. 
 
Обавезе наручиоца 
 

Члан 4. 
  

Наручилац се обавезује да обезбеди средства за финансирање извођења радова 
и да извођачу плати уговорену цену на начин и у роковима предвиђеним уговором.  

Наручилац има право да врши стручни надзор над радовима извођача и да на тај 
начин контролише квалитет радова и ток радова и именоваће надзорни орган који ће 
извршити увид у атесте о квалтитету материјала пре почетка извођења радова као и 
сачинити извештај о томе. 
 
 
Обавезе извођача 

Члан 5. 
  

Извођач се обавезује да ће уговорене радове извести благовремено и квалитетно, 
у складу са правилима струке, стандардима и нормативима и са пажњом доброг 
извођача, а у свему према предмеру радова, Пројекту и Понуди. 

Извођач је обавезан да обезбеди сав потребан материјал, одговарајућу радну 
снагу и сву потребну опрему за несметано извођење радова,у складу са Понудом.  

Извођач је дужан да поступи по свим примедбама и захтевима наручиоца датим на 
основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, изврши 
поправку или поновно извођење радова. 

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова по захтеву наручиоца достави 
потребне атесте о квалитету материјала који се уграђује. 
 

Члан 6. 
     

Извођач се обавезује да пре почетка радова, решењем именује лице одговорно за 
извођење радова, односно одговорног извођача радова и о томе писмено обавести 
наручиоца.    

Извођач обезбеђује мере заштите на раду за своје радове. 
 

 
Уговорна казна 
 

Члан 7. 
Ако извођач не заврши све уговорене радове у року одређеном у члану 4 овог 

уговора, дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 
0,5% од укупне вредности уговорених радова без ПДВ-а из члана 2 овог Уговора. 

Укупна висина уговорне казне из претходног става може да износи највише до 5 % 
без ПДВ-а од износа  из члана 2 овог Уговора. 
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Гаранција 

 
Члан 8. 

   
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи онолико колико је предвиђен 

понудом извођача, а најмање  2 (две) године од примопредаје изведених радова. 
 

Члан 9. 
  

Наручилац је дужан да, у току гарантног рока, у писменој форми (рекламација) 
пријави недостатке на изведеним радовима чим установи исте, а најдуже у року од 30 
дана од дана када је недостатке утврдио. 

Наручилац испуњава своју обавезу обавештавања даном када рекламацију о 
недостатку пошаље на адресу извођача, препорученом пошиљком. 

Наручилац је дужан да детаљно опише недостатак, да наведе какав захтев по 
основу њега има према извођачу и у ком временском периоду захтева његово 
отклањање. 

Члан 10. 
  

Извођач се обавезује да ће наручиоца информисати о начину отклањања 
рекламиране грешке и да ће с њим договорити термин за њено отклањање, најкасније 5 
дана након добијања рекламације од стране наручиоца. 

Уколико извођач не отклони рекламиране недостатке у утвређеном року наручилац 
ће радове поверити другом извођачу на рачун извођача радова. 
 
Средства обезбеђења испуњења обавеза 
 

Члан 11. 
 
Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене 
вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног 
рока за завршетак радова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

 
Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, Извођач радова је обавезан да продужи рок важења банкарских гаранција из 
става 1. овог члана. 

Наручилац ће наплатити наведене банкарске гаранције уколико Извођач радова не 
буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим 
Уговором. 

 
Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу 

преда гаранцију банке за отклањање недостатакау гарантном року, која мора бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у 
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висини 10% од уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности 
најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Понуђач може поднети 
гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

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

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року, Наручилац неће платити рачун за окончану ситуацијуи 
може наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 
 
Примопредаја изведених радова  

Члан 12. 
 

За примопредају и коначан обрачун изведених радова образоваће се комисија 
састављена од представника извођача и наручиоца, а решењем ће је образовати 
наручилац.  

Примопредаја и коначан обрачун радова се врши записнички. Записником о 
примопредаји се констатује да ли је извођач извршио своју обавезу у погледу обима, 
врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова за 
извођење радова. 

 
 

Престанак уговора 
Члан 13. 

   
Наручилац може раскинути овај уговор ако извођач не буде могао да изврши своје 

обавезе из уговора. 
 

Члан 14. 
  

Извођач може раскинути овај уговор ако наручилац не изврши своје уговорне 
обавезе. 
 
Завршне одредбе 
 

Члан 15. 
 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника уговорних страна.  
Датумом закључења уговора сматраће се каснији датум потписа једне од 

уговорних страна уколико га не потпишу истовремено. 
 

Члан 16. 
 

За све што није предвиђено овим уговором, сходно ће се примењивати одредбе 
Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу, стандарди и други прописи 
који регулишу извођење радова који су предмет уговора. 
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Члан 17. 
 

Уговорне стране су сагласне да све спорове решавају споразумно. У случају 
непостизања споразума, стварно и месно је надлежан суд по седишту наручиоца. 

 
 

Члан 18. 
 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној 
страни припада по 3 (три) примерка.  

 
 

 
ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

 
_____________________________ 

(назив фирме) 

 
_________________________________ 

(име и презиме овлашћеног лица) 

 
_____________________________ 

(потпис овлашћеног  лица) 

 
(М.П.) 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА 
 

ОШ“20 октобар“из Сивца 

_____________________________ 
Директор Ференц Лендак 

 
 
 

(М.П.) 
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VII    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1) Језик на којем мора да буде састављена понуда 
 Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском 
језику. 
2) подаци о обавезној садржини понуде: 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији 
и позиву понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би 
се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, 
односно установила квалификованост понуђача. 

Јавна набавка се не спроводи по партијама. 
Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има 

у реализацији набавке . 
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,  на обрасцу из 

Конкурсне документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана 
или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у 
целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може 
проверити да ли је затворена онако како је предата. 

Понуда мора да садржи попуњене, потписане и печатом оверене образце тражене 
конкурсном документацијом.   

 
3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде 

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, 
недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима, оверена печатом и 
потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.  
Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако бељење или 
подебљавање мора се парафирати и оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил 
понуђача није дозвољен. 
Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава 
понуђач из групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање које  је означено 
у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке. 
     
    4) Понуде са варијантама 

Понуда са варијантама није дозвољена. 
 
5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном 
документацијом и позивом: 
Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу 
објављеног јавног позива за доделу јавне набавке у отвореном поступку – РАДОВИ НА 
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НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН 
бр 29/2019. 
 
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и 
морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке. 
6) подношење понуда: 
Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају 
се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ“20 октобар“ М.Тита 271, 
25223 Сивац, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈН   
РАДОВА НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019 
  поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести 
назив, адресу и број телефона понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. 
 
 Рок за достављање понуда:  
Рок за достављање понуда, без обзира на начин достављања је 07.11.2019.год до 12.00 
часова, у просторијама ОШ“20 октобар“ М.Тита 271, 25223 Сивац. 
 
 Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата  
одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 
 
7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја: 
Јавно отварање понуда обавиће се 07.11.2019 u 12,30 часова, у просторијама ОШ“20 
октобар“ М.Тита 271, 25223 Сивац. Јавном отварању понуда могу присуствовати 
овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача 
докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку. 
8)  рок за доношење одлуке о додели уговора 
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 3 дана од дана јавног отварања понуда. 
Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој 
интернет страници  у року од 3 дана од дана доношења одлуке. 
9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији.  

 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији 
да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ“20 октобар“ М.Тита 
271, 25223 Сивац са назнаком: 
„Измена понуде за поступак јавне набаке у отвореном поступку – ЈН бр.  29/2019,     
РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И 
ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019 или „Допуна понуде за јавну набавку у отвореном 
поступку -  ЈН бр.  29/2019, РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ 
ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019 или „Опозив понуде за јавну 
набавку у отвореном поступку  - ЈНбр  29/2019, РАДОВИ НА НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – 
ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН бр 29/2019. 
 
10) обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач: 
 На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе 
само једну понуду.  



Конкурсна документација ЈН 29/2019 Page 52 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више заједничких понуда. 
 
 
11) Учешће подизвођача у понуди: 
Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично 
поверити подизвођачу. 
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим 
траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености 
набавке који ће поверити подизвођачу, а који неможе бити већи од 50% као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 
обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. 
Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. 
испуне. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор. 

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, 
ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност 
плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 
претходну сагласност наручиоца. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 
дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се 
извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих 
потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 
дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. 
Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење 
уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 
12) обавештење  о  заједничкој понуди : 
Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда. 
Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом 
споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке. Саставни део заједничке 
понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  
 
1) 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  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 
1) до 4) Закона о јавним набавкама.  
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У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, 
предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих 
понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је 
обавезан да приложи уз понуду. 

 
13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи 
исправност понуде: 
 Начин и услови  плаћања: у року од 45 дана по завршетку радова. 
Рок извршења услуга је критеријум за избор најповољније понуде. Не може бити краћи од 
30 нити дужи од  45 радних дана,  а   рачуна се од дана увођења у посао. 
Под даном увођења извршиоца радова у посао сматра се када наручилац и извршилац посла 
потпишу записник о увођењу у посао. 
 
14) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. 
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 
Цене у понуди се исказују у динарима.  
Цена је фиксна и не може се мењати. 
 У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, 
сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као 
неприхватљиве. 
 
 
15) Средство финансијског обезбеђења : 
              
Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене 
вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног 
рока за завршетак радова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој 
банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 
(инвестициони ранг). 

 
Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, Извођач радова је обавезан да продужи рок важења банкарских гаранција из 
става 1. овог члана. 

Наручилац ће наплатити наведене банкарске гаранције уколико Извођач радова не 
буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим 
Уговором. 
 
Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда 
гаранцију банке за отклањање недостатакау гарантном року, која мора бити са 
клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у 
висини 10% од уговорене вредности без пореза на додату вредност са роком важности 
најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Понуђач може поднети 
гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 
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Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у 
гарантном року уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у 
роковима и на начин предвиђен овим Уговором. 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року, Наручилац неће платити рачун за окончану ситуацијуи 
може наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 
16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди: 

Наручилац је дужан да:  
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете 
понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно 
пријава. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 
горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-
а. 
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. 
Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди. 
17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца или путем е-маил-а са назнаком 
-  „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈН радова бр 29/2019,– РАДОВИ НА 
НАДОГРАДЊИ АНЕКСА – ТОПЛЕ ВЕЗЕ ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ ЈН 
бр 29/2019,  тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  
 
Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација 
у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 
Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет 
страници наручиоца. 
18) рок важења понуде: 
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Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 30 дана 
од дана отварања понуда. 

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
19) Негативне референце: 
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.  Закона о јавним набавкама;  
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 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. Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 
3. Закона о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о 
јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 
други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 
понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно 
његовог подизвођача и допуштене исправке : 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама. 
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, 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 не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у 
обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено 
обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде. 

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.  
 
21) рок за закључење уговора:  
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Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен 
уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, 
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 
може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 
заштиту права. 
Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
односно не достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на 
потпис и оверу , наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са 
понуђачем у року од два дана од дана када наручилац на Порталу јавних набавки и 
интернет старници  објави  одлуку о додели уговора.  
 
22) Критеријум за избор најповољније понуде: 
Одлука о додели уговора о јавној набавци  донеће се применом критеријума најнижа 
понуђена цена  и то на следећи начин :  
  
1)Понуђена цена мора садржати све трошкове који се односе на предмет јавне 
набавке и који су одређени конкурсном документацијом. 
 
2) Рок извршења радова не може бити краћи од 30, нити дужи од 45 радних дана. 
 
23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније 
понуде у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. 

 Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који je први 
доставио понуду. 

 
24) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН 
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
25) Обустава поступка јавне набавке  
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона. 
 
26) Заштита права понуђача 
 
Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним  набавкама није другачије одређено. 
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 три дана пре истека рока за подношење понуда, 
без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 
став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио. 
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 
порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или 
поштом препоручено са повратницом. 
Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки и својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 
захтева за заштиту права. 
 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 
ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12,14/15 и 
68/15; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, 
између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 
 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
                       
 
 
            

Комисија за јавну набавку ЈН 29/2019  
Ђорђо Перуничић 

__________________ 
 


