
  

Конкурсна документација за јавну набавка радова у отвореном поступку ЈН бр. 

2018/22 

1/ 73 

 

Република Србија

Град Београд

Градска општина Савски венац

Комисија за јавну набавку

Број: XI-404-209/2018

07.09.2018

 Кнеза Милоша 69, 11000 Београд 

тел. (011) 2061-740, факс 2061-793 

www.savskivenac.rs 

 

 

Предмет: Измене конкурсне документације 

 

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр 124/2012, 

14/15 и 68/15), Наручилац врши измене конкурсне документације у поступку јавне 

набавке радова: Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза 

Милоша број 47, ЈН.бр. 2018/22 

 

1. Мења се конкурсна документација тако што  се брише средство обезбеђења за 

авансно плаћање (Писмо о намерама банке за достављање  банкарске 

гаранције –за авансно плаћање у висини од 30% и достављање гаранције за 

авансно плаћање) . Уместо писма о намерама банке и гаранције  за авансно 

плаћање доставља се меница за авансно плаћање. Убацује се нови Образац  и 

текст о  достављању менице са меничним овлашћењем  за авансно плаћање. 

 Конкурсна документација је промењена у свим деловима који се односе на 

Авансно плаћање  и на основу свега се објављује нова Конкурсна документација  

 

 

Измењена  конкурсна документација, објављује се на Порталу јавних набавки и 

интернет страници Наручиоца и обавезне су за све понуђаче. 

 

У прилогу ових измена објављује се Конкурсна документација са свим изменама. 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), чл. 33. Правилника о јавним 

набавкама ГО Савски венац (I-03-06-7.147/2017 од 25.04.2017. године), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке радова број I-03-06-7.350/2018 од 02.07.2018. 

године, Решења о образовању комисије за јавну набавку радова број I-03-06-

7.351/2018 од 02.07.2018. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку радова у отвореном поступку : 

 

Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза Милоша број 47 

 ЈН.бр. 2018/22 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

III Техничка документација и планови  16 

IV 

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

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

16 

V Критеријуми за доделу уговора 23 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 24 

VII Модел уговора 55 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 64 

 

Обрађивач предмета: Ранка Лазаревић  

Комисија за јавну 

набавку: 

Душан Стијепчић  

Миленко Мрвић  

Слободан Весовић  

Начелница Одељења за 

јавне набавке: 
Ивана Јокић  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Предмет јавне набавке - Предмет јавне набавке бр. 2018/22 је набавка радова– 

Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза Милоша  број 47 

 ЈН.бр. 2018/22. 

Предметом набавке су обухваћени радови на реконструкцији и адаптацији постојећег 

објекта у улици Кнеза Милоша бр.47, који су ближе дефинисани у техничкој 

спецификацији конкурсме документације. 

 

Опши речник набавки: 

• 45000000 грађевински радови 

• 45100000 припрема градилишта 

• 45454000  радови на реконструкцији 

• 45261420 радови на хидроизолацији  

• 45261000 крововезачки,кровопокривачки  и са њим повезани радови и 

• 45311000 радови на постављању електричних инсталација и електро монтажни 

радови 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза Милоша број 47 

 ЈН.бр. 2018/22 

 I ФАСАДА 

 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

Ред. 

Бр. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Једин

ица 

мере 

Количина 

1.1 

Израда заштитне надстрешнице изнад прилазног степеништа у приземљу 

ради заштите корисника објекта и пролазника и изнад улаза за запослене. 

Надстрешнице извести изнад приземља са конструкцијом од металних цеви 

везаних за скелу и покрити дашчаном облогом и ПВЦ заштитном фолијом. 

Надстрешницу извести са оградом под углом од 45 степени. 

Обрачун по м2 хоризонталне површине, монтиране и демонтиране 

надстрешнице. 

м² 64,00 

1.2 

Монтажа и демонтажа металне цевасте скеле за фасадерске радове у ул. Васе Пелагића бр. 40. Скела 

мора бити монтирана по свим важећим прописима и ХТЗ мерама, статички стабилна, анкерована за 

зграду и прописно уземљена. Радне платформе од фосни поставити на сваких 2,50м висине. 

Целокупну површину скеле застрти перфорираном ПВЦ фолијом. Скела мора имати дозволу за 

употребу стручне комисије која ће извршити технички пријем. Скела се користи за време трајања 

радова. Приликом монтаже скеле обезбедити заштиту улице и пролазника. Почетак радова на 

монтажи скеле условљен је тиме да је изводјач радова дужан да са надзорним органом прегледа све 

застакљене површине и упише у дневник уколико је неко стакло поломљено, јер сви ломови у току 

извођења радова падају на терет извођача. Позиција обухвата и постављање и прописног 

осветљења за скелу. Светла поставити на угловима на местима које одреди надзорни орган 

Обрачун по м2 ортогоналне пројекције стварно монтиране и демонтиране скеле Извођачу се 

признаје скела висине 1,0 м изнад кровног венца. 

 

Источна фасада м² 331,80 
Јужна фасада м² 288,60 
Западна фасада м² 331,80 
Северна фасада м² 288,60 

1.3 

Набавка и постављање заштитне перфориране ПВЦ фолије преко целокупне 

површине скеле источне и јужне фасаде. Обрачун по м2 постављене 

перфориране ПВЦ фолије. 

укупно фасада 

м² 1.240,80 

1.4 

Заштита делова фасаде пре малтерисања. Подразумева се: набавка и 

постављање ПВЦ фолије пре малтерисања преко отвора на фасади. Фолију 

причврстити дрвеним летвицама водећи рачуна да се не оштети постојећа 

столарија. Сва евентуална оштећења падају на терет извођача.Обрачун по м2 

отвора 

Све фасаде 

м² 130,68 

1.5 

Демонтажа постојећих вертикалних громобранских водова.  Демонтажу извести 

пажљиво да се што мање оштети малтер са фасаде.У обрачун је урачунато 

прикупљање, утовар и одвоз шута на депонију до 20км-Јужна фасада 

М1 55,80 

1.6 Демонтажа и скидање дотрајалих лимених солбанака, опшивака, самплеx лима, опшивке балкона, 
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венаца,  ветар лајсни од лима различите развијене ширине. Демонтажу извести пажљиво да се што 

мање оштети малтер са фасаде. 

У обрачун је урачунато прикупљање, утовар и одвоз шута на депонију  до 20 км. 

Источна фасада м 35,64 
Јужна фасада м 125,40 
Западна фасада м 23,04 
Северна фасада м 47,34 

1.7 

Демонтажа и скидање вертикалних олучних цеви од лима. Демонтажу извести 

пажљиво да се што мање оштети лежећи  олук и малтер са фасаде.У обрачун 

је урачунато одлагање на градилиште ради поновне монтаже, прикупљање, 

утовар и одвоз шута на депонију  до 20км. 

  

Ø 125 м1 76,80 

1.8 

Демонтажа са фасаде металне мреже на прозорима подрума димензија 80x60 

цм.Демонтиране елементе одложити на градилиште ради поновне монтаже 

Обрачун по комаду 

ком 3 

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

Ред. 

Бр. 
ВРСТА РАДОВА 

Једин

ица 

мере 

Количина 

2.1 

Обијање комплетне малтерске облоге разних дебљина малтера са  фасаде до опеке, чишћење фуга 

до дубине 2,0 цм са стругањем  челичним четкама обијених површина и прање млазом воде зидних 

површина на местима где нема приоњивости. Радиће се само они делови јужне, западне и северне 

фасаде према ознакама у пројекту (који су дерутни и подклобучени) као и они који се покажу таквим 

приликом детаљног прегледа по подизања скеле. Подразумева се пажљиво обијање до опеке и 

прање млазом воде. У оквиру поз. обухваћено је и комплетно обијање трулог и пропалог малтера са 

доњих површина и чела балкона до здраве подлоге. Пре обијања фасадног слоја, потребно је 

оставити контролне траке за хоризонталну и вертикалну маркацију декоративне пластике - венаца, 

која ће послужити као вођице приликом рестаурације фасаде. Све контролне траке морају бити 

обезбеђене од рушења и оштећења 

Цена подразумева и друге активности које могу наступити у поступку обијања малтера са фасадних 

површина, као и прикупљање и одвоз шута на градску депонију без задржавања на привременој 

депонији око објекта. Обрачун по м2 обијене  површине фасаде без примене норми, одбијања 

отвора, додавања и развијања профилисаних површина.  Пројектант даје процену површина 

потребних за обијање (означено у пројекту), а конзерваторски надзор ће одреди стварне површине 

за обијање, а стварно обијене површине утврдиће надзорни орган на лицу места. 

У цену је урачунато прикупљање, утовар, одвоз и истовар шута на депонију. Обрачун по м2 

ортогоналне пројекције, отвори се одбијају по ГН. 

Источна фасада м² 331,80 
Јужна фасада м² 288,60 
Западна фасада м² 331,80 
Северна фасада м² 288,60 

ЧИШЋEЊE СПОЈНИЦA, ПРAЊE И ШПРИЦAЊE И ПAЧОКИРAЊE ФAСAДНИХ ПОВРШИНA 

 

2.2 

Чишћенје спојница (фуга), посебним челичним кланфама у дубини до 2 цм, и чишћенје фугни 

челичним четкама и пранје млазом воде на обијеним површинама које су зидане пуном опеком. 

Шприцанје и пачокиранје свих обијених површина цементним млеком у размери 1:1, са додатком 

оштрог просејаног речног песка. Пре почетка радова на шприцанју фасаде, надзорни орган прима и 

преко дневника оверава радове на чишћенју спојница. Пачокиранје очишћених зидних површина 

фасаде цементним млеком са додатком оштрог, просејаног речног песка у размери 1:1. Пре 

шприцанја-пачокиранја површину треба отпрашити и поквасити ради постизанја што болје везе са 
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цементним млеком. Слој цементног млека који се наноси не сме бити деблји од 3-4 мм, нити сме да 

испуни спојнице. Слој који се наноси не сме бити деблји од 3-4мм, а спојнице не смеју бити сасвим 

испунјене. Овај слој се наноси непосредно пред наношенје подлоге од продужног малтера. Цена 

подразумева набавку потребног материјала и ангажованје потребне радне снаге за описане и све 

друге активности које могу наступити у поступку чишћенја и пачокиранја зиданих површина, као и 

одвоз шута на градску депонију без задржаванја на привременој депонији око објекта.  

Обрачун по м2 отвори се одбијају по ГН. 

Источна фасада м² 331,80 
Јужна фасада м² 288,60 
Западна фасада м² 331,80 
Северна фасада м² 288,60 

 
Укупно фасада м² 1.240,80 

СAНИРAЊE СИТНИХ ПУКОТИНA 

2.3 

Санација ситних пукотина на зидовима и венцима инјектиранјем 

репаратурним малтером. Извршити чишћенје и пранје прслина од нечистоћа 

и додатно просецанје површинског слоја ради извођенја планираног 

санационог поступка. Санацију вршити премазом "ОИКОС"- "Неокрyлл"-ом, 

па онда  "ОИКОС"- "Eластронг расанте"-ом у 2-3 премаза или еквивалентно. 

Радови на санацији пукотина и прислина се не смеју изводити на 

температурама нижих од 5ºЦ. Све радове изводити по препоруци 

произвођача и испоручиоца санационог материјала. 

Обрачун по метру дужном изведене позиције. 

м1 

 
120 

РЕПАРАЦИЈА  КРУПНИЈИХ  ПРСЛИНА  ЗИДОВА 

2.4 

Репарација прслина зидова репаратурним малтером.  Извршити чишћење и 

прање прслина од нечистоћа и додатно просецање површинског слоја ради 

извођења планираног санационог поступка. Репарацију вршити премазом 

"ОИКОС"- "Неокрyлл"-ом па онда 2-3 премаза  "ОИКОС"- "Еластронг стуццо"-

ом или еквивалентно. Све радове изводити по препоруци произвођача и 

испоручиоца репаратурног материјала. 

Обрачун по  м²изведене позиције. 

м² 72,00 

ЗИДАЊЕ ШПАЛЕТНИ НА ПРОЗОРИМА У ДВОРИШТУ 

2.5 

Зидање шпалетни на прозорима у дворишту пуном циглом д=12цм у 

продужном малтеру.Позиција подразумева претходно обијање растрошене 

цигле,утовар и одвоз на депонију.Рад са монтиране скеле. 

Обрачун по метру изведене позиције. 

М 90,72 

МАЛТЕРИСАЊЕ ФАСАДНИХ ПОВРШИНА 

2.6 

Малтерисање фасадних површина продужним малтером у два слоја. Малтерисање првог слоја 

(грунда) врши се продужним малтером у размери 1:2:5. Малтер је справљен од испраног и 

просејаног оштрог песка и гашеног креча одлежалог 30 дана у дебљини 1,5-2,0 цм. Креч се раствори 

у води и процеди кроз густо сито ради обезбеђивања од појаве ¨кокичења¨. У овај раствор додати 

усуво припремљену мешавину цемента и оштрог просејаног речног песка . Малтер редовно мешати 

како за време справљања тако и у току употребе, да се кречно млеко не би издвојило. Овај слој се 

наноси на поквашени и ошприцани слој и у овом слоју се грубо извлаче шаблоном профили уз летву. 

Када се грунд просуши извршити нарезивање. Други слој – завршна обрада зидног платна је 

продужни малтер 1:3:9, справљен истим поступком као грунд, само је песак за овај слој ситнији – 

фини, без примеса муља и блата и пре употребе га обавезно просејати. Други слој се наноси на 

нарезан, осушен и поквашен грунд. Други слој продужног малтера нанети преко поквашњеног и 
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претходно потпуно везаног малтерског слоја. Овај слој се наноси у дебљини од 1,0-1,5цм са 

пердашењем. Пердашење се врши уз квашење и глачање металним пердашкама. Посебно је важан 

спој постојећег малтера који се задржава и ново нанешеног слоја малтера на претходно обијеним 

површнама зидова. Ако се употребљава "РОФИX" материјали у примеру нестабилне подлоге код 

крпања фасаде потребно је употребити силикатни утврђиваћ подлоге Рöфиx ПП 201 Силцо. На 

фасади прво покрпамо веће оштећене деловеса Рöфиx Реноплус материалом, који  има маx 3% 

додатак белог цемента.(дебљина наноса  од 5 – 30 мм. Након 7 дана се нанесе по комплетној фасади 

микро армирним малтером Реноплус. (нанос у дебљини од ца. 3-4 мм). Ако је површина прегруба 

потребно је нанети на површину још РöфиxРеностар. Све радове изводити по препоруци 

произвођача и испоручиоца санационог материјала. Венце, шембране профиле и равне површине 

извлачити металним шаблонима уз летву или фасадерским ножем преко формираног грунда. 

Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. По 

завршетку малтерисања, у летњим данима малтер треба квасити да не би дошло до брзог сушења и 

¨прегоревања¨. Пре извлачења венаца треба проверити исправност шаблона, према остављеним 

оригиналним контролним тракама на фасади. Ценом је обухваћен сав потребан рад и материјал,сав 

потребан транспорт и пренос материјала,као и одвоз шута на градску депонију. Обрачун по м2 

глатких омалтерисаних површина. Отвори до 3м2 не одбијају се нити се додају уложине. Код отвора 

од 3-5м2 одбија се површина преко 3м2 а уложине се не обрачунавају. Код отвора преко 5м2, одбија 

се површина преко 3м2 а уложине се обрачунавају. 

Развијене површине фасаде – равне 

Јужна фасада м² 331,80 

Западна фасада м² 288,60 
Северна фасада м² 331,80 
Источна фасада м² 288,60 

III  ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ 

3.1 

Детаљан преглед са пажљивим и детаљним ретуширањем, чишћењем и прањем површина 

средствима које искључиво одреди надзорни орган. Местимичним крпљењем које по начину 

обраде, структури и нијанси боје мора бити идентично постојећем, тако да се интервенције не могу 

уочити. Крпљење извршити специјалним малтерима (ОИКОС еластронг штуко или еквивалентно) за 

санацију оштећења.Ретуширање, чишћење и прање односи се на ЈУЖНУ фасаду.Цена обухвата 

ангажовање потребне радне снаге за описане и све друге активности које могу наступити у поступку 

извршавања ове позиције.  

Обрачун по м1 и  развијеној ширини прегледаног и од стране конзерваторског надзора 

верификоване потврде. 

Цокла са профилисаним венцом цокле м1 15,5 

Квадери који се налазе између цокле и првог венца ком 16,00 

Први венац приземље м1 15,50 

Зид приземље зона профилисаних коцки ком 110,00 

Шембране око прозора приземља м1 36,00 

Надпрозорне конзоле приземља ком 5,00 

Венац испод 1. спрата са тракастим зупцима м1 15,50 

Венац – тераса м1 9,00 

Подглед – тераса м² 6,00 

Конзоле – тераса ком 2,00 
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1. спрат правоугаони пиластери ком 6,00 

1. спрат стопе пиластери ком 6,00 

1. спрат постамент пиластера ком 6,00 

1. спрат капители пиластера ком 6,00 

Шембране око прозора  1. Спрата м1 36,00 

Конзоле надпрозорне 1. Спрата ком 5,00 

Тимпанон са венцем од тракастих зупаца м1 15,50 

Зидна површина око прозора 1. Спрата м² 35,00 

2. спрат венац широки м1 15,00 

2. спрат правоугаони пиластери ком 6,00 

2. спрат стопе пиластери ком 6,00 

2. спрат постамент пиластера ком 6,00 

2. спрат капители пиластера ком 6,00 

Шембране око прозора 2. Спрата м1 36,00 

Зидна површина око прозора 2. Спрата м1 35,00 

Конзоле надпрозорне 2. Спрата ком 5,00 

Фриз-декоративно орнаментални елемент изнад прозора 2. спрата м1 15,00 

Венац од тракастих зубаца изнад орнаменталног фриза м1 15,00 

Кровне конзоле ком 16,00 

Кровни венац м1 15,00 

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

4.1 

Постављање дашчане оплате дебљине 2,4 цм преко подконструкције од 

дрвета као подлоге за лежећи олук од поцинковани лим на главном кровном 

венцу фасаде. Обрачуном је обухваћено постављање дашчане оплате 

развијене ширине до 50 цм и подконструкције.  

Обрачун је по м1 мерено у нагибу  

м1 

 
32,00 

V СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

5.1 

Поправка и ампасовање свих спољних прозорских и балконских крила са обавезном заменом 

натрулих и оштећених елемената, у свему према постојећем, новим од исте врста дрвета, са 

идентичном профилацијом. Оков прегледати, очистити и поправити, а делове који недостају урадити 

по узору на првобитне и монтирати. У цену је урачуната и набавка и монтажа нових шарки 

идентичних постојећим. Скидање боје са оригиналне столарије - прозора и  балконских врата, као и 

улазних врата у приземљу, паљењем. Постојеће слојеве боје комплетно скинути паљењем бренером 

са плином и употребом шпахтли и одговарајућих алатки. Поступак понављати док се не скину сви 

слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. Нарочиту пажњу обратити да не дође до 

оштећења ивица и профилације. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за 

комплетно извршење предметне позиције, укључујући све непоменуте активности које могу 
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наступити. 

Обрачун по м2, са повећањем коефицијентом код сложених прозорa 
Ознака 3. ДВОКРИЛНА БАЛКОНСКА-ВРАТА  дим.(150х 300) цм, 1 ком.  (+ 
коефицијент сложености) м² 6,75 

Ознака 4. ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР дим.(150х230) цм, 30 ком.  (+ коефицијент 
сложености) 
 

м² 170,71 

VI БРАВАРСКИ РАДОВИ 

6.1 
Репарација и уградња демонтиране мреже прозора подрума. 

 
ком 3 

VII  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

7.1 

Бојење Јужне, Западне Северне и Источне фасаде фасадним бојама високог квалитета, отпорним на 

атмосфералије и сунчану светлост, водоотпорна са високим степеном паропропустљивости, са 

обавезним наношењем подлоге за боју која мора бити резистентна на подлогу фасаде, односно 

кречни, продужни или цементни малтер. Боја на фасади мора имати атестиране модалите, како горе 

поменуте тако и постојаност одабране нијансе за дужи временски период. Пре наношења подлоге 

типа "ОИКОС"- "Неокрил" и боје типа "ОИКОС"- "еластонг паинт гум" или  "Рофиx"- микроармирним 

малтером Реноплус. (нанос у дебљини од ца. 3-4 мм) па након  мин. 20 дана, када се наноси 

силикатна боја у два наноса Рöфиx ПЕ 229 Со или одговарајуће. Све зидне површине, венце, пластику 

фасаде и др. изравнати и припремити за наношење подлоге и боје. Боју наносити у свему према 

упутству произвођача. Фасаду бојити  бојом у два тона. Тонове боје и њихову диспозицију на фасади 

одредиће архитекта Завода за заштиту споменика културе уз претходну израду пробних узорака. 

Све поменуте радње улазе у цену ове позиције. 

Обрачун фасаде се врши по м²  ортогоналне вертикалне пројекције са увећањем 20% због пластике 

на фасади по м² 

Источна фасада м² 331,80 
Западна фасада м² 288,60 
Јужна фасада м² 331,80 
Северна фасада м² 288,60 

7.2 

Набавка и заштита делова фасада од вештачког камена приземља одговарајућим силиконским 

препаратом ради заштите од утицаја атмосферилија, дејства влаге и графита. Препарат мора бити 

водонепропустан/ паропропустан, отпоран на све врсте временских утицаја, са високим степеном 

покривености и трајања, који не мења боју фасаде. На суву и чисту површину фасаде нанети два 

безбојна, мат премаза против графита и биљног растиња (типа "ОИКОС"-бетонцрyлл или" Рофиx"- 

безбојном микросиликонском емулзијом Рöфиx ПП 405 Хидропхоб  или одговарајуће). 

 Све наведено је обрачунато овом позицијом. 

Обрачун по м² 

Ограда степеништа м² 22,50 

VIII РАЗНИ РАДОВИ 

8.1 

Испорука и монтажа  вертикалног громобранског округлог проводника од 

алуминијума димензија ¢10мм, тип АХ1 "Херми",, за  израду прихватног и 

спусног система громобранске инсталације.  Извршити спајање са постојећим 

изводима који су изведени до висине сокле а који се налазе уз олучне 

вертикале и наставак до лимених делова крова. Испорука И монтажа  за  

израду прихватног и спусног система громобранске инсталације. Проводник 

се полаже на одговарајуће носаче по крову и фасади објекта према графичкој 

документацији. 

Обрачун је по м1 

м1 

 
55,80 

8.2 Испорука и монтажа зидних носача округлих проводника  ¢10мм, израђених ком 19,00 
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од нерђајућег челика, за тврде зидове тип ЗОН03, "Херми".  Носачи се 

фиксирају  за зидове објекта . 

Обрачун је по комаду 

8.3 

Испорука и монтажа олучних контактних елемената састављених од плочица 

48мм x83мм и вијака и матица М6,намењен за извођење контактних спојева 

између округлог проводника  ¢10мм  и лима хоризонталног олука, тип КОН08, 

"Херми".  

Обрачун је по комаду 

ком 6,00 

8.4 

Испорука и уградња контактних елемената састављених од 2 плочице 

димензија 48x48мм и 4 вијка и матица М6, намењен за извођење контактних 

спојева између округлих проводника ¢10мм, типа КОН04А "Херми" . 

ком 6,00 

8.5 

Испорука и уградња контактних елемената састављених од 2 плочице 

димензија 48x48мм и 4 вијка и матица М6, намењен за извођење контактних 

спојева између округлих проводника ¢10мм, типа КОН04А "Херми" . 

Обрачун је по комаду 

ком 6,00 

8.6 

Испорука и монтажа мерно-укрсних елемената састављених од 3 плочице 

димензија 58x68мм и 4 вијка са матицама М8, намењен  извођењу мерних 

спојева између округлих  и пљоснатих проводника до ширине 42мм, тип 

КОН02 "Херми". 

Обрачун је по комаду 

ком 6,00 

8.7 
Поправка пода на балкону са израдом хидроизолације. 

Обрачун је по м2 
м2 5,60 

IX ЗАВРШНИ РАДОВИ 

9.1 

Прикупљање шута и превоз ручним колицима на место приступно ради даљег 

одвожења. Ово сакупљање вршити редовно у току терацерско фасадерских 

радова. 

Плаћа се за 1м3 припремљеног шута за транспортовање камионом. 

м3 58 

9.2 
Утовар, одвоз и истовар шута на градску депонију. 

Обрачун по 1м3 утовареног и одвеженог шута. 
м3 58 

9.3 
Чишћење и прање стакла на прозорима, вратима и др. од разних прљавштина 

после завршетка свих радова на фасадама. 
Паушал 1 

9.4 Чишћење тротоара по завршетку свих радова. Паушал 1 

X ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

10.1 

Набавка, испорука и монтажа у постојећем разводном орману следеће 

опреме: 

3 ком. Једнополни аутоматски осигурач Ин=16А, Б к-ке, Ицу=6кА - 

одговарајући број редних стезаљки за прихват проводника. - остали ситан 

материјал по потреби.Комплет за разводни орман све намонтирано, повезано 

и пуштено под напон. 

Обрачун и плаћање по комплетној позицији.  

компле

т 
1 

10.2 

Набавка, испорука и монтажа свог потребног материјала за напајања новог 

разводног ормана. 

Инсталација се изводи кабловима, типа и пресека Н2XХ-Ј 5x4мм2, који је 

положен у зиду испод малтера.Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, 

комплет са набавком, уградњом и повезивањем. 

м 8 

10.3 

Набавка, испорука и монтажа разводног ормана, механичке заштите ИП40,  

монтажа опреме на ДИН шину и одговарајуће носаче. 

У разводни орман се уграђује следећа опрема :3 ком. црвена сијалица на 

вратима ормана,1 ком. Теретни прекидач 25А  

(положаји 1-0-2) на вратима ормана,4 ком. Једнополни аутоматски осигурач 

компле

т 
1 
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Ин=6А, Б к-ке, Ицу=6кА,3 ком. Једнополни аутоматски осигурач Ин=10А, Б к-ке, 

Ицу=6кА,1 ком. Контактор трополни 25А,1 ком. Програмабилни временски 

аутомат, уклопни часовник 365 дана у години, - одговарајући број редних 

стезаљки за прихват проводника. - остали ситан материјал по 

потреби.Комплет за разводни орман све намонтирано, повезано и пуштено 

под напон.. 

Обрачун и плаћање по комплетној позицији. 

10.4 

Набавка, испорука и монтажа свог потребног материјала за израду 

ел.инсталације декоративног осветљења. 

Инсталација се изводи кабловима, типа и пресека Н2XХ-Ј 3x1.5мм2, који су 

положени делом у зиду испод малтера, а када изађу на фасаду каблови се 

полажу у пластичном гибљивом цреву које се фиксира уз фасаду на одстојним 

обујмицама.Обрачун и плаћање по дужном метру кабла, комплет са 

набавком, уградњом и повезивањем инсталација у разводним кутијама и 

пластичним гибљивим цревима. 

м 147 

10.5 
Враћање површина у првобитно стање након полагања кабла.Обрачун и 

плаћање по дужном метром. 
м 147 

10.6 

Набавка, испорука и монтажа округле компактне ЛЕД светиљке малих 

габарита са ускоснопном светлосном расподелом ширине светлосног снопа 

2x6ᵒ. Светиљка садржи 3 ЛЕД диоде температуре боје 3000К, са индексом 

репродукције боје ЦРИ=80 и животним веком од 50.000х. Укупна улазна снага 

светиљке не већа од 5W, светлосног флукса не мањег од 220 лм, степена 

механичке заштите ИП67. Светиљка израђена од ливеног алуминијума, 

димензија Ø60x138мм, са интегрисаним драјвером и сопственим носачем за 

подешавање нагиба светиљке, стандардне светлосиве боје. Протектор 

израђен од ојачаног стакла. Отпорност на удар ИК08. Светиљка у свему 

еквивалентна типу Д-ЦО Ф ЛЕД ФЛООД1 произвођача ТХОРН (Велика 

Британија). Светиљка поседује ЦЕ декларацију и 5 година гаранције. Светиљка 

се испоручује у комплету са извором светла, напојним каблом дужине 5 м и 

потребном опремом за рад.Обрачун и плаћање по комаду намонтиране 

светиљке са свим неопходним прибором за њену монтажу. 

ком 20 

10.7 

Набавка, испорука и монтажа рефлекторске ЛЕД светиљке малих габарита са 

ускоснопном светлосном расподелом ширине светлосног снопа 10ᵒ. Светиљка 

садржи 4 ЛЕД модула напајаних са 700мА. Температуре боје диода 3000К, са 

индексом репродукције боје ЦРИ=80 и животним веком од 50.000х уз 

одржавање светлосног флукса на Л70. Укупна улазна снага светиљке не сме да 

буде већа од 10W, светлосног флукса не мањег од 720 лм, степена механичке 

заштите ИП66. Светиљка израђена од ливеног алуминијума, димензија 

110x91x107мм, са интегрисаним драјвером и сопственим носачем за 

подешавање нагиба светиљке, стандардне сиве боје.Светиљка у свему 

еквивалентна типу ПЛАЗА 10 700-830 10Р ГY 1М ИП66 ХФ произвођача АЦДЦ 

(Велика Британија). Светиљка поседује ЦЕ декларацију и 5 година гаранције. 

Светиљка се испоручује у комплету са извором светла и потребном опремом 

за рад.Обрачун и плаћање по комаду намонтиране светиљке са свим 

неопходним прибором за њену монтажу. 

ком 6 

10.8 

Набавка, испорука и монтажа рефлекторске ЛЕД светиљке са ускоснопном 

светлосном расподелом ширине светлосног снопа 16ᵒ. Светиљка садржи 4 

ЛЕД модула напајаних са 700мА. Температуре боје диода 3000К, са индексом 

репродукције боје ЦРИ=80 и животним веком од 50.000х уз одржавање 

светлосног флукса на Л70. Укупна улазна снага светиљке не сме да буде већа 

од 10W, светлосног флукса не мањег од 630 лм, степена механичке заштите 

ком 6 
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ИП66. Светиљка израђена од ливеног алуминијума, димензија 110x91x107мм, 

са интегрисаним драјвером и сопственим носачем за подешавање нагиба 

светиљке, стандардне сиве боје.Светиљка у свему еквивалентна типу ПЛАЗА 

10 700-830 16Р ГY 1М ИП66 ХФ произвођача АЦДЦ (Велика Британија). 

Светиљка поседује ЦЕ декларацију и 5 година гаранције. Светиљка се 

испоручује у комплету са извором светла и потребном опремом за 

рад.Обрачун и плаћање по комаду намонтиране светиљке са свим 

неопходним прибором за њену монтажу. 

10.9 

Искључење у припадајућим разводним орманима у којима се врши уградња 

нове опреме. 

Обрачун и плаћање по искључењу. 

ком 1 

10.10 

Контрола изведених радова, испитивање и функционално пуштање у рад са 

мерењем уз издавање свих неопходних Атеста. 

Плаћа се паушално. 

Паушал 1 

 

 

ГРАЂЕВИНСКИ  И  ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ  РАДОВИ 

КРОВ-РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА 

Ред. 

Бр. 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Јед. 

мере 
Количина 

 

Напомене :           
Све позиције рушења обухватају и изношење шута, утовар шута у камион, одвоз на градску депонију,  
истовар и грубо планирање на депонији. 

 

1 

Скидање кровног покривача од бибер црепа.Приликом скидања црепа 

скинути и сва опшивања лимом у склопу кровног покривача (око димњака, 

увала, кровних прозора...)Скинути цреп на безбедан начин. Шут прикупити, 

изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м2 

м2 389,90 

2 

Скидање слемена од слемењака.Слемена скинути са крова на безбедан 

начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.Обрачун по м1 

М 1 17,80 

3 

Скидање кровних летви.Летве скинути са крова на безбедан начин. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.Обрачун по м2 

м2 389,90 

4 

Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције.Даске скинути са крова на 

безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 

градску депонију.Обрачун по м2 

м2 389,19 

5 

Пажљива демонтажа  застакљених прозора, комплетно са штоком и анкерима и потпрозорном 

даском.Обрачун по комаду 

Једнокрилни прозор димензија 750/1150 мм ком 1 

6 

Пажљива демонтажа кровних прозора, комплетно са штоком, анкерима и 

припадајућим опшивкама. 

Обрачун по комаду 

ком 

 
14 

7 

Пажљивo рушење оштећених димњака,димњачких капа ван кровне равни 

тако да се не оштете носећи делови димњака.Шут покупити утоварити у 

камионе и одвести на градску депонију.Обрачун по м3. 

М
3
 6,5 

II  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ 

Напомена:  У јединичне цене зидања и малтерисања, урачунати и коришћење лаке покретне зидарске скеле. 

1 
Зидање нових делова димњака са истовременом израдом димњачких 

капа.Димњаке издерсовати цементним малтером.Обрачун по м2 
м² 98,88 
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2 

Зидање нових делова зиданих зидова (оштећења установити са Надзорним 

органом) испод корита и венчанице.Зидове зидати пуном опеком д=12цм са 

малтерисањем цементним малтером.Обрачун по м2 

м2 125,60 

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
 

Напомена: Све дрвене делове кровних конструкција и дашчаних оплата заштитити фунгицидним и 

инксецитидним премазима, у свему према упутству произвођача, што све улази у јединичну цену позиције. 

1 

Демонтажа и замена дотрајалих дрвених елемената кровне 

конструкције.Набавка, израда и монтажа нових делова кровне конструкције 

од суве и здраве четинарске резане грађе  II класе.Дотрајале делове заменити 

новим, израђених од истих димензија и постављених по угледу на постојећу 

дрвену конструкцију.Позиција обухвата одлагање замењених делова на 

градилишну депонију, утовар на камион и одвоз на грасдску 

депонију.Процењена вредност 35% од укупне кровне конструкције. 

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције 

м2 

 

136,46 

 

2 

Израда и монтажа дашчане оплате испод лименог кровног покривача и 

кровног покривача од црепа, од резаних дасака дебљине д=24 мм,  од суве и 

здраве четинарске резане грађе  II класе.Даске поставити преко рогова, на 

додир.Преко оплате поставити један слој водоодбојне паропропусне фолије, 

што улази у јединичну цену позиције. 

Обрачун по м2 мерено по косини 

м2 

 
389,90 

3 

Двоструко летвисање крова за покривање црепом, дрвеним гредицама дим. 

50/30 мм, од суве и здраве четинарске резане грађе  II класе.Летвисање 

извести у два правца - гредицама у правцу пада кровне равни и гредицама 

управно постављеним преко њих, са међуосним растојањима према типу и 

упутствима произвођача кровног покривача за нагиб крова од  32о. 

Обрачун по м2 мерено по косини 

м2 

 

389,90 

 

IV  КРОВОПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ 

1 

Покривање  вишеводног крова фалцованим црепом типа Cонтiнeнтal Plус , 

Потисје Кањижа или одговарајуће.Причвршћивање и слагање црепа извршити 

према типу и упутствима произвођача кровног покривача за нагиб крова од 

32о . 

Обрачун по м2 комплет покривеног крова, мерено по косини 

м2 389,90 

2 

Покривање слемена и грбина крова типским слемењацима, са заливањем 

цементним малтером размере 1:3.Све извести према упутствима произвођача 

кровног покривача и прописима за ову врсту радова. 

Обрачун по м1  

М 1 

 

17,80 

 

V  ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ 

Напомена:           
Извођач може уместо предложених типова и слојева изолација применити и друге типове и слојеве изолација  
- истих карактеристика, 
уз обавезну сагласност Надзорног органа.           

 

1 

Израда термоизолације крова након прегледа и констатовања од стране 

Надзорног органа на местима где фали термоизолација или констатовања где 

је потребно извршити замену термоизолације због оштећења 

постојеће.Процењена количина 25%. 

- Плоче камене вуне, класе А1, дебљине д=100 мм. 

Обрачун по м2 комплетно изведене изолације 

 

м2 

 

97,47 
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VI  ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

1 

Покривање кровних површина поцинкованим лимом (кров, баџе, 

настрешнице), дебљине д=0,70 мм. Покривање извести у тракама међусобно 

спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у 

хоризонталном правцу, смакнутим на пола. Покривање извести по пројекту, 

детаљима и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој крабероид или 

одговарајуће, постављен усуво, преклопљен, што улази ујединичну цену 

позиције. 

Обрачун по м2, комплетно са свим спојним, помоћним и везним материјалом. 

м2 

 
41,40 

2 

Израда и монтажа хоризонталних лежећих олука од поцинкованог лима 

дебљине д=0,70 мм, развијене ширине ~ 900 мм.Лежеће олук израдити преко 

челичних флахова, који служе за регулацију пада, са формирањем падова од 

0.5% према олучним вертикалама, што улази у јединичну цену позиције.Испод 

лимених површина поставити слој изолима, што улази у јединичну цену 

позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним материјалом 

м1 

 
35,6 

3 

Израда и монтажа опшивке кровних венаца, спој са хоризонталним олуком,  

од поцинкованог лима дебљине д=0,70 мм, развијене ширине ~ 400 мм.Испод 

лимених површина поставити слој изолима, што улази у јединичну цену 

позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним материјалом 

м1 

 
35,6 

4 

Израда и монтажа споја са хоризонталним олуком и кровног прекривача,  од 

поцинкованог лима дебљине д=0,70 мм, развијене ширине ~ 300 мм.Опшивку 

извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта.Испод лимених 

површина поставити слој изолима, што улази у јединичну цену позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним материјалом 

м1 

 
35,6 

5 

Израда и монтажа олучних вертикала од поцинкованог лима дебљине д=0,70 

мм, квадратног пресека 120/120 мм.Обујмице са држачима поставити на 

размаку од 200 цм. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм. 

Олуке извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта.Обрачун по м1, 

комплетно са свим спојним, помоћним и везним материјалом 

м1 

 
64,00 

6 

Израда и монтажа водоскупљача од алуминијумског пластифицираног лима 

дебљине д=0,70 мм, димензија према пројекту.Водоскупљаче извести по 

пројекту, детаљима и упутству пројектанта. 

Обрачун по комаду 

ком 

 
4 

7 

Израда и монтажа споја димњака и кровног покривача, од поцинкованог лима 

дебљине д=0,70 мм, развијене ширине ~ 600 мм.Испод лимених површина 

поставити слој изолима, што улази у јединичну цену позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним материјалом 

м1 

 
18,40 

8 

Израда и монтажа опшивке фасадног венца, од поцинкованог лима дебљине 

д=0,70 мм, развијене ширине ~ 500 мм.Приликом израде фасадног венца 

урадити и солбанке у склопу фсадног венца, што улази у јединичну цену 

позиције.Испод лимених површина поставити слој изолима, што улази у 

јединичну цену позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним материјалом 

м1 

 
57,60 

9 

Израда и монтажа солбанка који нису у склопу фасадног венца, од 

поцинкованог лима дебљине д=0,70 мм, развијене ширине ~ 300 мм.Испод 

лимених површина поставити слој изолима, што улази у јединичну цену 

позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним материјалом 

м1 

 
92,80 
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10 

Израда и монтажа окапнице на фасади, на делу где се мења дебљина 

фасадног зида, од поцинкованог лима дебљине д=0,70 мм, развијене ширине 

~ 300 мм.Опшивку извести по пројекту, детаљима и упутству 

пројектанта.Испод лимених површина поставити слој изолима, што улази у 

јединичну цену позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним материлаом 

м1 

 
143,80 

11 

Израда и монтажа снегобрана, од поцинкованог лима, дебљине д=1 мм, у 

складу са врстом црепа.  

Обрачун по комаду, комплетно са свим спојним, помоћним и везним 

материјалом 

ком 79,00 

VII  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

Напомена: Извођач је дужан да све мере из шема провери на лицу места. 

ФАСАДНА СТОЛАРИЈА 

Израда, транспорт и монтажа вишекрилних прозора од ПВЦ петокоморних профила са прекинутим 

термичким мостом, ојачаних поцинкованим челичним кутијастим профилима који су вијцима причвршћени 

за шток или крило, обложених вишекоморним ПВЦ профилима, са отварањем према шеми. Штокове 

уградити сувим поступком, преко поцинкованих флахова, анкерисаних у зид. По целом обиму отвора 

извршити заптивање пур-пеном, а међусобно налегање и дихтовање крила на шток обезбедити гуменим 

тракама, које се налазе са спољње и унутрашње стране.Гумене траке са спољње стане улазе у шток, а са 

унутрашње у крило.Прозори су застакљени двоструким, нискоемисионим термопан стаклом са испуном од 

аргона (К<1,3 W/m2К), 4+12+4мм, тако да су оба стакла провидна и безбојна. Максимални коефицијент 

пролаза топлоте, целокупне конструкције са испуном 1.5wk/m2.Поједини прозори имају мат фолију преко 

стакла, што је посебно назначено - ознака *.Прозоре снабдети припадајућим оковом по избору пројектанта, а 

за отварање на вентус надсветла и прозора са високим парапетом прозоре снабдети спуштеном полугом и 

ручком за отварање до висине х=150 цм. Са унутрашње стране урадити ПВЦ потпрозорне даске, што улази у 

јединичну цену позиције.Са спољашње стране урадити солбанк од поцинкованог лима, што је посебно 

обрачунато. Обрачун по комаду уграђеног прозора 

1 Једнокрилни прозор. Зидарска мера  750/1150 мм ком 1 

2 Кровни прозор Велукс глл1061 б или слично.Зидарска мера  66/118 мм ком 14 

 

НАПОМЕНА: У Техничкој спецификацији  у опису позиције где је наведен назив произвођача, 

марка, тип или модел  подразумева се напомена :“или одговарајуће“ 

Техничком спецификацијом су  обухваћени набавка материјала, извођење радова и сви 

зависни трошкови набавке. 

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова 

наручилац поверава стручном лицу – дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцу 

одговарајуће лиценце одговорног извођача радова. 

 
Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове је најмање 24 месеца од дана потписивања 

Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји радова. 

 

Рок за извођење радова: 31.12.2018. године. 

 

Место извођења радова: Радови се изводе у Београду у објекту  у ул. Кнеза Милоша бр.47; 

 
Место:_____________        За Понуђача: 

 

Датум:_____________    М.П.    _____________________ 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета јавне набавке. 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 

то: 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН) 

Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним 

бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра 

2. 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН) 

Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним 

бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење основног суда 

на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда 

не обухвата податке из казнене евиденције 

за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, 

потребно је поред уверења Основног суда 

доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде и кривично 

дело примања мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела 
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организованог криминала; 3) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко 

од кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има 

више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из 

казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 

ЗЈН) 

Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним 

бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода 

или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН). 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу ВИ ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из чл.  75. 

ст. 2. ЗЈН ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

5. 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. 

тач. 5) ЗЈН 

За овај предмет јавне набавке није 

неопходна дозвола надлежног органа за 

обављање делатности. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђач доказује достављањем доказа на начин дефинисан у наредној 

табели, и то: 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ ДОКАЗИ О ИСПУЊАВАЊУ ДОДАТНИХ 

УСЛОВА 1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 Минималан и довољан услов је: 

 

- - да је понуђач остварио кумулативно у 

периоду од три обрачунске године (2015, 

2016 и 2017) укупан пословни приход од 

минимум 49.000.000,00 динара (са 

обрачунатим ПДВ) 

 

- да понуђач у периоду од 6 (шест) месеци 

пре објављивања позива за подношење 

понуда није имао ниједан дан 

неликвидности 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу ВИ ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

-Уз Образац  доставити доказе: 

 

• Извештај о бонитету – Бон ЈН који 

издаје надлежни орган за период 

2015, 2016. и 2017 година или 

Биланс успеха за 2015, 2016. и 

2017. годину 

 

• Потврда НБС о броју дана 

неликвидности у периоду од 6 

(шест) месеци пре објављивања 

позива за подношење понуда 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  

 Минималан и довољан услов је: 

-да је понуђач у периоду од 2015 

закључно са 2017. годином, квалитетно и 

у року извео грађевинско занатске радове 

у оквиру кијих су изведени фасадерски и 

електро радови минималне кумулативне 

вредности од 40.000.000 динара без ПДВ, 

који одговарају предмету јавне 

набавке,односно пословима наведеним у 

техничкој спецификацији 

  

- да понуђач испуњава стандарде - 

поседује одговарајуће сертификате за 

усаглашеност система управљања 

квалитетом са стандардима: ISO 9001, 

OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27001,  ISO 

50001 и - ISO 22301 за делокруг извођења 

грађевинских и занатских радова или 

одговарајуће; 

 

- да је понуђач носилац електронског 

сертификата EXELLENT SME SERBIA;који 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу ВИ ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл.76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом; 

 

• Образац референц листе, 

попуњен, потписан и оверен 

печатом одговорног лица 

понуђача (Образац бр. 9) 

 

• Потврда купца о изведеним 

грађевинско-занатским радовима 

у оквиру кијих су изведени 

фасадерски и електро радови, 

попуњена према упутству из 

обрасца, потписана и оверена 

печатом одговорног лица купца 

(Образац бр. 10)  
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издаје Привредна комора Србије или 

одговарајуће; 

 

-да понуђач поседује полисе осигурања са 

роком важности за све време трајања 

уговора о јавној набавци и то: 

-полису осигурања од последица 

несрећног случаја за запослене и 

- полису осигурања од професионалне 

одговорности за штету причињену трећим 

лицима на износ не мањи од 30 милиона 

динара 

• фотокопија сертификата о 

испуњености стандарда ISO 9001, 

OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 

27001, ISO 50001 и ISO 22301, или 

одговарајуће, за делокруг 

извођења грађевинских и 

занатских радова  

 

• фотокопија важећег електронског 

сертификата EXELLENT SME SERBIA 

или одговарајуће; 

 

• фотокопија важећих полиса 

осигурања (од професионалне 

одговорности за штету  

причињену трећим лицима и од 

последица несрећног случаја за 

запослене) 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 Минималан и довољан услов је да 

понуђач има у сталном радном односу 

или ангажованих по уговору о 

привремено повременим пословима или 

по уговору о допунском раду минимум: 

 

- 1 грађевински инжењер са лиценцом 

400 или 410; 

-1 електроинжењер са лиценцом 450 

-1 лице за безбедност  и здравље на раду 

-1 зидар са дипломом 

-2 тесара  са дипломом 

-2 лимара са дипломом 

-4 фасадера са сертификатом 

-10  радника електро струке 

 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом; 

За инжењере доставити у фотокпији: 

• лиценца 400 или 410 са Потврдом 

ИКС да је лиценца важећа 

• лиценца 450 са Потврдом ИКС да 

је лиценца важећа ; 

За лице за безбедност доставити: 

• копију уверења о положеном  

стручном испиту за обављање послова 

безбедности и здравља на раду уколико 

је лице запослено код понуђача или, 

• у случају ако је понуђач 

ангажовао правно лице, односно 

предузетника за обављање ових послова 

– доставити фотокопију лиценце фирме/ 

предузетника са којим је закључен уговор 

о обављању ових послова, Одлуку 

одговорног лица понуђача о именовању 

лица за безбедност и здравље на раду и 

Уверење о положеном стручном испиту 

за ангажовано лице за безбедност 

 

 

За зидара, тесаре и лимаре доставити 

диплому  
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За фасадере доставити фотокопију 

сертификата о стручној оспособљености 

издат од стране овлашћене институције 

 

За сва радно ангажована лица , као доказ 

да понуђач испуњава додатни услов 

кадровског капацитета,  доставити 

• копије Уговора о раду или  

Уговора о обављању привремених и 

повремених послова или Уговора о 

допунском раду 

 

• копије М обрасца лица  

ангажованих по основу уговора о раду 

• копије одговарајућих М  

образаца уколико је лице ангажовано по 

основу уговора о привременим и 

повременим пословима; 

• за лица ангажована по основу  

уговора о допунском раду, доставити 

копије М образаца од послодавца код 

којег је лице запослено на основу 

уговора о раду 

 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 

Минималан и довољан услов је да 

понуђач поседује, као сопствена основна 

средства, или има у закупу, или лизингу, 

средства рада за извршење предметне 

набавке и то: 

 

- 5 теретних возила(камиона) носивости 

до 1,5 тоне; 

-2 камиона са истоварном ручком  

- скела са атестом минималне површине 

1000  м2 , која задовољава  SRPS ISO 9001  

или одговарајуће 

- ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу ВИ ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом; 

 

• пописна листа на дан 31.12.2017. 

године, уколико су средства у 

власништву или 

• уговор о зајму или закупу са 

пописном листом закуподавца, 

уколико су средства у зајму или 

закупу 

или 

• уговор о лизингу; 

• атест за скелу издат од стране 

надлежне институције овлашћене 

за издавање атеста  

• електронски ишчитане 

саобраћајне дозволе за возила. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова 

под редним бројем 1, 2,3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 

ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 

конкурсном документацијом и достављањем доказа о испуњавању додатних услова наведених 

у табеларном приказу. 

 

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

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач 

је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У 

том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, а 

доказе о испуњавању додатних услова који су наведени у табеларном приказу, доставља члан 

групе понуђача преко којег група понуђача испуњава задати додатни услов. 

 

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. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и 

да затражи 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 пет дана, не 

достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 

испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
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примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 

доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова - Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 

не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 

78. ЗЈН. 

 

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

надлежних органа. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 
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V  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

1. Критеријум за доделу уговора: 

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума: најнижа 

понуђена цена. 

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

1а.Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном 

ценом. 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће 

изабрана понуда понуђача који понуди дужи гарантни рок. 

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти гарантни рок, као 

најповољнија биће изабрана понуда путем жреба 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту 

најнижу понуђену цену и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 

јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле 

ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 

уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 

извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

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 о испуњености обавезних и додатних  услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, 

(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  

- чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 

7) Изјава о обиласку локације (Образац 7) 

8) Образац изјаве понуђача о достављању менице са меничним овлашћењем за авансно 

плаћање (Образац 8) 

9) Писмо о намерама банке за достављање банкарске гаранције за: 

• Добро извршење посла и  

•  отклањање грешака у гарантном периоду  

10) Образац референц листе (Образац 9) 

11) Потврда купца о изведеним радовима (Образац 10.)  

12) Образац изјаве понуђача о достављању менице са меничним овлашћењем за авансно 

плаћање (Образац 11) 

13) Модел уговора 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – набавка радова: 

Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза Милоша  број 47, 

јн.бр. 2018/22. 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – набавка радова - Реконструкција и адаптација постојећег 

објекта у улици  Кнеза Милоша број 47, јн.бр. 2018/22. 

 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а  

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 

-Аванс 30 %, 

-остатак, након извршених 

предметних радова, у року до 45 

дана од дана достављања 

исправног рачуна, окончане 

ситуације уз коју је приложен 

Записник о квантитативном и 

квалитативном пријему радова  

Рок важења понуде 

_______ дана од дана отварања 

понуда 

(најмање 30 дана од дана 

отварања понуда) 

Рок за извођење радова 31.12.2018. године 

Гарантни период 

_______ месеци  

(минимално 24 месеца 

рачунајући од потписивања 

Записника о квантитативном и 

квалитативном пријему добара)   

Место извођења радова: 

Радови се изводе у Београду у 

објекту у ул. Кнеза Милоша 

бр.47; 

 

 

 

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 СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза Милоша  број 47, јн.бр. 2018/22 

 

 I ФАСАДА 

 
ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

јединична 

цена без ПДВ-

а 

јединична 

цена са ПДВ-

ом 

укупно без ПДВ-

а 

укупно са ПДВ-

ом 

Р.Б ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 

мере 
Количина     

1.1 

Израда заштитне надстрешнице изнад прилазног степеништа у 

приземљу ради заштите корисника објекта и пролазника и изнад улаза 

за запослене. Надстрешнице извести изнад приземља са конструкцијом 

од металних цеви везаних за скелу и покрити дашчаном облогом и ПВЦ 

заштитном фолијом. Надстрешницу извести са оградом под углом од 45 

степени. 

Обрачун по м2 хоризонталне површине, монтиране и демонтиране 

надстрешнице. 

м² 64,00 

    

1.2 

Монтажа и демонтажа металне цевасте скеле за фасадерске радове у ул. Васе Пелагића бр. 40. Скела мора бити монтирана по свим важећим прописима и 

ХТЗ мерама, статички стабилна, анкерована за зграду и прописно уземљена. Радне платформе од фосни поставити на сваких 2,50м висине. Целокупну 

површину скеле застрти перфорираном ПВЦ фолијом. Скела мора имати дозволу за употребу стручне комисије која ће извршити технички пријем. Скела се 

користи за време трајања радова. Приликом монтаже скеле обезбедити заштиту улице и пролазника. Почетак радова на монтажи скеле условљен је тиме да 

је изводјач радова дужан да са надзорним органом прегледа све застакљене површине и упише у дневник уколико је неко стакло поломљено, јер сви 

ломови у току изводјења радова падају на терет изводјача. Позиција обухвата и постављање и прописног осветљења за скелу. Светла поставити на угловима 

на местима које одреди надзорни орган 

Обрачун по м2 ортогоналне пројекције стварно монтиране и демонтиране скеле Извођачу се признаје скела висине 1,0 м изнад кровног венца. 

Источна фасада м² 331,80     

Јужна фасада м² 288,60     

Западна фасада м² 331,80     

Северна фасада м² 288,60     

1.3 
Набавка и постављање заштитне перфориране ПВЦ фолије преко 

целокупне површине скеле источне и јужне фасаде. Обрачун по м2 
м² 

1.240,80 
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постављене перфориране ПВЦ фолије. 

укупно фасада 

1.4 

Заштита делова фасаде пре малтерисања. Подразумева се: набавка и 

постављање ПВЦ фолије пре малтерисања преко отвора на фасади. 

Фолију причврстити дрвеним летвицама водећи рачуна да се не оштети 

постојећа столарија. Сва евентуална оштећења падају на терет 

извођача.Обрачун по м2 отвора 

Све фасаде 

м² 130,68 

    

1.5 

Демонтажа постојећих вертикалних громобранских водова.  Демонтажу 

извести пажљиво да се што мање оштети малтер са фасаде.У обрачун је 

урачунато прикупљање, утовар и одвоз шута на депонију до 20км. 

Јужна фасада 

М1 55,80 

    

1.6 

Демонтажа и скидање дотрајалих лимених солбанака, опшивака, самплеx лима, опсивке балкона, венаца,  ветар лајсни од лима различите развијене 

ширине. Демонтажу извести пажљиво да се што мање оштети малтер са фасаде. 

У обрачун је урачунато прикупљање, утовар и одвоз шута на депонију  до 20 км. 

 

Источна фасада м 35,64     

Јужна фасада м 125,40     

Западна фасада м 23,04     

Северна фасада м 47,34     

1.7 

Демонтажа и скидање вертикалних олучних цеви од лима. Демонтажу 

извести пажљиво да се што мање оштети лежећИ олук и малтер са 

фасаде.У обрачун је урачунато одлагање на градилиште ради поновмне 

монтаже, прикупљање, утовар и одвоз шута на депонију  до 20км. 

 

м1 

 

76,80 

    

Ø 125 

1.8 

Демонтажа са фасаде металние мреже на прозорима подрума 

димензија 80x60 цм.Демонтиране елементе одложити на градилиште 

ради поновне монтаже 

Обрачун по комаду 

 

 

ком 3 
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II ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

Ред. 

Бр. 
ВРСТА РАДОВА 

Јед. 

мере 

Количин

а 

     

2.1 

Обијање комплетне малтерске облоге разних дебљина малтера са  фасаде до опеке, чишћење фуга до дубине 2,0цм са стругањем  челичним четкама 

обијених површина и прање млазом воде зидних површина на местима где нема приоњивости. Радиће се само они делови јужне, западне и северне 

фасаде према ознакама у пројекту (који су дерутни и подклобучени) као и они који се покажу таквим приликом детаљног прегледа по подизања скеле. 

Подразумева се пажљиво обијање до опеке и прање млазом воде. У оквиру поз. обухваћено је и комплетно обијање трулог и пропалог малтера са доњих 

површина и чела балкона до здраве подлоге. Пре обијања фасадног слоја, потребно је оставити контролне траке за хоризонталну и вертикалну маркацију 

декоративне пластике - венаца, која ће послужити као вођице приликом рестаурације фасаде. Све контролне траке морају бити обезбеђене од рушења и 

оштећења 

Цена подразумева и друге активности које могу наступити у поступку обијања малтера са фасадних површина, као и прикупљање и одвоз шута на градску 

депонију без задржавања на привременој депонији око објекта. Обрачун по м2 обијене  површине фасаде без примене норми, одбијања отвора, додавања 

и развијања профилисаних површина.  Пројектант даје процену површина потребних за обијање (означено у пројекту), а конзерваторски надзор ће одреди 

стварне површине за обијање, а стварно обијене површине утврдиће надзорни орган на лицу места. 

У цену је урачунато прикупљање, утовар, одвоз и истовар шута на депонију. Обрачун по м2 ортогоналне пројекције, отвори се одбијају по ГН. 

 
Источна фасада м² 331,80     

 
Јужна фасада м² 288,60     

 
Западна фасада м² 331,80     

 
Северна фасада м² 288,60     

ЧИШЋEЊE СПОЈНИЦA, ПРAЊE И ШПРИЦAЊE И ПAЧОКИРAЊE ФAСAДНИХ ПОВРШИНA 

2.2 

Чишћенје спојница (фуга), посебним челичним кланфама у дубини до 2 цм, и чишћенје фугни челичним четкама и пранје млазом воде на обијеним 

површинама које су зидане пуном опеком. Шприцанје и пачокиранје свих обијених површина цементним млеком у размери 1:1, са додатком оштрог 

просејаног речног песка. Пре почетка радова на шприцанју фасаде, надзорни орган прима и преко дневника оверава радове на чишћенју спојница. 

Пачокиранје очишћених зидних површина фасаде цементним млеком са додатком оштрог, просејаног речног песка у размери 1:1. Пре шприцанја-

пачокиранја површину треба отпрашити и поквасити ради постизанја што болје везе са цементним млеком. Слој цементног млека који се наноси не сме 

бити деблји од 3-4 мм, нити сме да испуни спојнице. Слој који се наноси не сме бити деблји од 3-4мм, а спојнице не смеју бити сасвим испунјене. Овај слој 

се наноси непосредно пред наношенје подлоге од продужног малтера. Цена подразумева набавку потребног материјала и ангажованје потребне радне 

снаге за описане и све друге активности које могу наступити у поступку чишћенја и пачокиранја зиданих површина, као и одвоз шута на градску депонију 

без задржаванја на привременој депонији око објекта.  

Обрачун по м2 отвори се одбијају по GН. 

Источна фасада м² 331,80     
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Јужна фасада м² 288,60     

Западна фасада м² 331,80     

Северна фасада м² 288,60     

СAНИРAЊE СИТНИХ ПУКОТИНA 

2.3 

Санација ситних пукотина на зидовима и венцима инјектиранјем 

репаратурним малтером. Извршити чишћенје и пранје прслина од 

нечистоћа и додатно просецанје површинског слоја ради извођенја 

планираног санационог поступка. Санацију вршити премазом 

"ОИКОС"- "Неокрyлл"-ом, па онда  "ОИКОС"- "Eластронг расанте"-ом у 

2-3 премаза или еквивалентно. Радови на санацији пукотина и 

прислина се не смеју изводити на температурама нижих од 5ºЦ. Све 

радове изводити по препоруци произвођача и испоручиоца 

санационог материјала. 

Обрачун по метру дужном изведене позиције. 

м1 

 
120,00 

    

РЕПАРАЦИЈА  КРУПНИЈИХ  ПРСЛИНА  ЗИДОВА 

2.4 

Репарација прслина зидова репаратурним малтером.  Извршити 

чишћење и прање прслина од нечистоћа и додатно просецање 

површинског слоја ради извођења планираног санационог поступка. 

Репарацију вршити премазом "ОИКОС"- "Неокрyлл"-ом па онда 2-3 

премаза  "ОИКОС"- "Еластронг стуццо"-ом или еквивалентно. Све 

радове изводити по препоруци произвођача и испоручиоца 

репаратурног материјала. 

Обрачун по  м²изведене позиције. 

м² 72,00 

    

ЗИДАЊЕ ШПАЛЕТНИ НА ПРОЗОРИМА У ДВОРИШТУ 

2.5 

Зидање шпалетни на прозорима у дворишту пуном циглом д=12цм у 

продужном малтеру.Позиција подразумева претходно обијање 

растрошене цигле,утовар и одвоз на депонију.Рад са монтиране скеле. 

Обрачун по метру изведене позиције. 

М 90,72 

     

МАЛТЕРИСАЊЕ ФАСАДНИХ ПОВРШИНА  
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2.6 

Малтерисање фасадних површина продужним малтером у два слоја. Малтерисање првог слоја (грунда) врши се продужним малтером у размери 1:2:5. 

Малтер је справљен од испраног и просејаног оштрог песка и гашеног креча одлежалог 30 дана у дебљини 1,5-2,0 цм. Креч се раствори у води и процеди 

кроз густо сито ради обезбеђивања од појаве ¨кокичења¨. У овај раствор додати усуво припремљену мешавину цемента и оштрог просејаног речног песка . 

Малтер редовно мешати како за време справљања тако и у току употребе, да се кречно млеко не би издвојило. Овај слој се наноси на поквашени и 

ошприцани слој и у овом слоју се грубо извлаче шаблоном профили уз летву. Када се грунд просуши извршити нарезивање. Други слој – завршна обрада 

зидног платна је продужни малтер 1:3:9, справљен истим поступком као грунд, само је песак за овај слој ситнији – фини, без примеса муља и блата и пре 

употребе га обавезно просејати. Други слој се наноси на нарезан, осушен и поквашен грунд. Други слој продужног малтера нанети преко поквашњеног и 

претходно потпуно везаног малтерског слоја. Овај слој се наноси у дебљини од 1,0-1,5цм са пердашењем. Пердашење се врши уз квашење и глачање 

металним пердашкама. Посебно је важан спој постојећег малтера који се задржава и ново нанешеног слоја малтера на претходно обијеним површнама 

зидова. Ако се употребљава "РОФИX" материјали у примеру нестабилне подлоге код крпања фасаде потребно је употребити силикатни утврђиваћ подлоге 

Рöфиx ПП 201 Силцо. На фасади прво покрпамо веће оштећене деловеса Рöфиx Реноплус материалом, који  има маx 3% додатак белог цемента.(дебљина 

наноса  од 5 – 30 мм. Након 7 дана се нанесе по комплетној фасади микро армирним малтером Реноплус. (нанос у дебљини од ца. 3-4 мм). Ако је површина 

прегруба потребно је нанети на површину још РöфиxРеностар. Све радове изводити по препоруци произвођача и испоручиоца санационог материјала. 

Венце, шембране профиле и равне површине извлачити металним шаблонима уз летву или фасадерским ножем преко формираног грунда. Омалтерисане 

површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. По завршетку малтерисања, у летњим данима малтер треба квасити да не би 

дошло до брзог сушења и ¨прегоревања¨. Пре извлачења венаца треба проверити исправност шаблона, према остављеним оригиналним контролним 

тракама на фасади. Ценом је обухваћен сав потребан рад и материјал,сав потребан транспорт и пренос материјала,као и одвоз шута на градску депонију. 

Обрачун по м2 глатких омалтерисаних површина. Отвори до 3м2 не одбијају се нити се додају уложине. Код отвора од 3-5м2 одбија се површина преко 3м2 

а уложине се не обрачунавају. Код отвора преко 5м2, одбија се површина преко 3м2 а уложине се обрачунавају. 

Развијене површине фасаде – равне 

Јужна фасада м² 331,80     

Западна фасада м² 288,60     

Северна фасада м² 331,80     

Источна фасада м² 288,60     

 
III  ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ 

3.1 

Детаљан преглед са пажљивим и детаљним ретуширањем, чишћењем и прањем површина средствима које искључиво одреди надзорни орган. 

Местимичним крпљењем које по начину обраде, структури и нијанси боје мора бити идентично постојећем, тако да се интервенције не могу уочити. 

Крпљење извршити специјалним малтерима (ОИКОС еластронг штуко или еквивалентно) за санацију оштећења.Ретуширање, чишћење и прање односи се 

на ЈУЖНУ фасаду.Цена обухвата ангажовање потребне радне снаге за описане и све друге активности које могу наступити у поступку извршавања ове 

позиције. Обрачун по м1 и  развијеној ширини прегледаног и од стране конзерваторског надзора верификоване потврде. 
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Цокла са профилисаним венцом цокле м1 15,5     

Квадери који се налазе између цокле и првог венца ком 16,00     

Први венац приземље м1 15,50     

Зид приземље зона профилисаних коцки ком 110,00     

Шембране око прозора приземља м1 36,00     

Надпрозорне конзоле приземља ком 5,00     

Венац испод 1. спрата са тракастим зупцима м1 15,50     

Венац - тераса м1 9,00     

Подглед - тераса м² 6,00     

Конзоле - тераса ком 2,00     

1. спрат правоугаони пиластери ком 6,00     

1. спрат стопе пиластери ком 6,00     

1. спрат постамент пиластера ком 6,00     

1. спрат капители пиластера ком 6,00     

Шембране око прозора И спрата м1 36,00     

Конзоле надпрозорне И спрата ком 5,00     

Тимпанон са венцем од тракастих зупаца м1 15,50     

Зидна површина око прозора 1. спрата м² 35,00     

2. спрат венац широки м1 15,00     

2. спрат правоугаони пиластери ком 6,00 
    

2. спрат стопе пиластери ком 6,00     

2. спрат постамент пиластера ком 6,00     
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2. спрат капители пиластера ком 6,00     

Шембране око прозора И спрата м1 36,00     

Зидна површина око прозора 2. спрата м1 35,00     

Конзоле надпрозорне ИИ спрата ком 5,00     

Фриз-декоративно орнаментални елемент изнад прозора ИИ спрата м1 15,00 
    

Венац од тракастих зубаца изнад орнаменталног фриза м1 15,00     

Кровне конзоле ком 16,00     

Кровни венац м1 15,00     

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ 
    

4.1 

Постављање дашчане оплате дебљине 2,4цм преко подконструкције од 

дрвета као подлоге за лежећи олук од поцинковани лим на главном 

кровном венцу фасаде. Обрачуном је обухваћено постављање дашчане 

оплате развијене ширине до 50цм и подконструкције.  

Обрачун је по м1 мерено у нагибу  

м1 

 
32,00 

    

V СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
    

5.1 

Поправка и ампасовање свих спољних прозорских и балконских крила са обавезном заменом натрулих и оштећених елемената, у свему према постојећем, 

новим од исте врста дрвета, са идентичном профилацијом. Оков прегледати, очистити и поправити, а делове који недостају урадити по узору на првобитне 

и монтирати. У цену је урачуната и набавка и монтажа нових шарки идентичних постојећим. Скидање боје са оригиналне столарије - прозора и  балконских 

врата, као и улазних врата у приземљу, паљењем. Постојеће слојеве боје комплетно скинути паљењем бренером са плином и употребом шпахтли и 

одговарајућих алатки. Поступак понављати док се не скину сви слојеви боје и не дође до здравог и чистог дрвета. Нарочиту пажњу обратити да не дође до 

оштећења ивица и профилације. По извршеном скидању боје дрво пребрусити фином шмирглом. 

Цена подразумева набавку свог потребног материјала и ангажовање потребне радне снаге за комплетно извршење предметне позиције, укључујући све 

непоменуте активности које могу наступити. 

Обрачун по м2, са повећањем коефицијентом код сложених прозорa 
Ознака 3. ДВОКРИЛНА БАЛКОНСКА-ВРАТА  дим.(150х 300) цм, 1 ком.  
(+ коефицијент сложености) м² 6,75 
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Ознака 4. ДВОКРИЛНИ ПРОЗОР дим.(150х230) цм, 30 ком.  (+ 
коефицијент сложености) 
 

м² 170,71 
    

VI БРАВАРСКИ РАДОВИ 

6.1 Репарација и уградња демонтиране мреже прозора подрума. ком 3 
    

VII  МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

7.1 

Бојење Јужне, Западне Северне и Источне фасаде фасадним бојама високог квалитета, отпорним на атмосфералије и сунчану светлост, водоотпорна са 

високим степеном паропропустљивости, са обавезним наношењем подлоге за боју која мора бити резистентна на подлогу фасаде, односно кречни, 

продужни или цементни малтер. Боја на фасади мора имати атестиране модалите, како горе поменуте тако и постојаност одабране нијансе за дужи 

временски период. Пре наношења подлоге типа "ОИКОС"- "Неокрил" и боје типа "ОИКОС"- "еластонг паинт гум" или или  "Рофиx"- микроармирним 

малтером Реноплус. (нанос у дебљини од ца. 3-4 мм) па након  мин. 20 дана, када се наноси силикатна боја у два наноса Рöфиx ПЕ 229 Со лили 

еквивалентно. Све зидне површине, венце, пластику фасаде и др. изравнати и припремити за наношење подлоге и боје. Боју наносити у свему према 

упутству произвођача. Фасаду бојити  бојом у два тона. Тонове боје и њихову диспозицију на фасади одредиће архитекта Завода за заштиту споменика 

културе уз претходну израду пробних узорака.Све поменуте радње улазе у цену ове позиције.Обрачун фасаде се врши по м2 ортогоналне вертикалне 

пројекције са увећањем 20% због пластике на фасади по м2 

 

Источна фасада м² 331,80     

Западна фасада м² 288,60     

Јужна фасада м² 331,80     

Северна фасада м² 288,60     

7.2 

Набавка и заштита делова фасада од вештачког камена приземља одговарајућим силиконским препаратом ради заштите од утицаја атмосферилија, дејства 

влаге и графита. Препарат мора бити водонепропустан/ паропропустан, отпоран на све врсте временских утицаја, са високим степеном покривености и 

трајања, који не мења боју фасаде. На суву и чисту површину фасаде нанети два безбојна, мат премаза против графита и биљног растиња (типа "ОИКОС"-

бетонцрyлл или" Рофиx"- безбојном микросиликонском емулзијом Рöфиx ПП 405 Хидропхоб  или еквивалентно). 

 Све наведено је обрачунато овом позицијом. 

Обрачун по м2. 

Ограда степеништа м² 22,50     

VIII РАЗНИ РАДОВИ 

8.1 

Испорука и монтажа  вертикалног громобранског округлог проводника 

од алуминијума димензија ¢10мм, тип АХ1 "Херми",, за  израду 

прихватног и спусног система громобранске инсталације.  Извршити 

спајање са постојећим изводима који су изведени до висине сокле а 

м1 55,80 
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који се налазе уз олучне вертикале и наставак до лимених делова крова. 

Испорука И монтажа  за  израду прихватног и спусног система 

громобранске инсталације. Проводник се полаже на одговарајуће 

носаче по крову и фасади објекта према графичкој документацији. 

Обрачун је по м1 

8.2 

Испорука и монтажа зидних носача округлих проводника  ¢10мм, 

израђених од нерђајућег челика, за тврде зидове тип ЗОН03, "Херми".  

Носачи се фиксирају  за зидове објекта . 

Обрачун је по комаду 

ком 19,00 

    

8.3 

Испорука и монтажа олучних контактних елемената састављених од 

плочица 48ммx83мм и вијака и матица М6,намењен за извођење 

контактних спојева између округлог проводника  ¢10мм  и лима 

хоризонталног олука, тип КОН08, "Херми".  

Обрачун је по комаду 

ком 6,00 

    

8.4 

Испорука и уградња контактних елемената састављених од 2 плочице 

димензија 48x48мм и 4 вијка и матица М6, намењен за извођење 

контактних спојева између округлих проводника ¢10мм, типа КОН04А 

"Херми" . 

ком 6,00 

    

8.5 

Испорука и уградња контактних елемената састављених од 2 плочице 

димензија 48x48мм и 4 вијка и матица М6, намењен за извођење 

контактних спојева између округлих проводника ¢10мм, типа КОН04А 

"Херми" . 

Обрачун је по комаду 

ком 6,00 

    

8.6 

Испорука и монтажа мерно-укрсних елемената састављених од 3 

плочице димензија 58x68мм и 4 вијка са матицама М8, намењен  

извођењу мерних спојева између округлих  и пљоснатих проводника до 

ширине 42мм, тип КОН02 "Херми". 

Обрачун је по комаду 

ком 6,00 

    

8.7 
Поправка пода на балкону са израдом хидроизолације. 

Обрачун је по м2 
 5,60 

    

IX ЗАВРШНИ РАДОВИ 

9.1 Прикупљање шута и превоз ручним колицима на место приступно ради м3 58     
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даљег одвожења. Ово сакупљање вршити редовно у току терацерско 

фасадерских радова. 

Плаћа се за 1м3 припремљеног шута за транспортовање камионом. 

9.2 
Утовар, одвоз и истовар шута на градску депонију. 

Обрачун по 1м3 утовареног и одвеженог шута. 
м3 58 

    

9.3 
Чишћење и прање стакла на прозорима, вратима и др. од разних 

прљавштина после завршетка свих радова на фасадама. 

Пауш

ал 
/ 

    

9.4 Чишћење тротоара по завршетку свих радова. 
Пауш

ал 
/ 

    

X ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

10.1 

Набавка, испорука и монтажа у постојећем разводном орману следеће 

опреме: 

3 ком. Једнополни аутоматски осигурач Ин=16А, Б к-ке, Ицу=6кА - 

одговарајући број редних стезаљки за прихват проводника. - остали 

ситан материјал по потреби.Комплет за разводни орман све 

намонтирано, повезано и пуштено под напон. 

Обрачун и плаћање по комплетној позицији.  

компл

ет 
1 

    

10.2 

Набавка, испорука и монтажа свог потребног материјала за напајања 

новог разводног ормана. 

Инсталација се изводи кабловима, типа и пресека Н2XХ-Ј 5x4мм2, који је 

положен у зиду испод малтера.Обрачун и плаћање по дужном метру 

кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем. 

м 8 

    

10.3 

Набавка, испорука и монтажа разводног ормана, механичке заштите 

ИП40,  монтажа опреме на ДИН шину и одговарајуће носаче. 

У разводни орман се уграђује следећа опрема :3 ком. црвена сијалица 

на вратима ормана,1 ком. Теретни прекидач 25А  

(положаји 1-0-2) на вратима ормана,4 ком. Једнополни аутоматски 

осигурач Ин=6А, Б к-ке, Ицу=6кА,3 ком. Једнополни аутоматски осигурач 

Ин=10А, Б к-ке, Ицу=6кА,1 ком. Контактор трополни 25А,1 ком. 

Програмабилни временски аутомат, уклопни часовник 365 дана у 

години, - одговарајући број редних стезаљки за прихват проводника. - 

остали ситан материјал по потреби.Комплет за разводни орман све 

компл

ет 
1 
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намонтирано, повезано и пуштено под напон.. 

Обрачун и плаћање по комплетној позицији. 

10.4 

Набавка, испорука и монтажа свог потребног материјала за израду 

ел.инсталације декоративног осветљења. 

Инсталација се изводи кабловима, типа и пресека Н2XХ-Ј 3x1.5мм2, који 

су положени делом у зиду испод малтера, а када изађу на фасаду 

каблови се полажу у пластичном гибљивом цреву које се фиксира уз 

фасаду на одстојним обујмицама.Обрачун и плаћање по дужном метру 

кабла, комплет са набавком, уградњом и повезивањем инсталација у 

разводним кутијама и пластичним гибљивим цревима. 

м 147 

    

10.5 
Враћање површина у првобитно стање након полагања кабла.Обрачун и 

плаћање по дужном метром. 
м 147 

    

10.6 

Набавка, испорука и монтажа округле компактне ЛЕД светиљке малих 

габарита са ускоснопном светлосном расподелом ширине светлосног 

снопа 2x6ᵒ. Светиљка садржи 3 ЛЕД диоде температуре боје 3000К, са 

индексом репродукције боје ЦРИ=80 и животним веком од 50.000х. 

Укупна улазна снага светиљке не већа од 5W, светлосног флукса не 

мањег од 220 лм, степена механичке заштите ИП67. Светиљка израђена 

од ливеног алуминијума, димензија Ø60x138мм, са интегрисаним 

драјвером и сопственим носачем за подешавање нагиба светиљке, 

стандардне светлосиве боје. Протектор израђен од ојачаног стакла. 

Отпорност на удар ИК08. Светиљка у свему еквивалентна типу Д-ЦО Ф 

ЛЕД ФЛООД1 произвођача ТХОРН (Велика Британија). Светиљка 

поседује ЦЕ декларацију и 5 година гаранције. Светиљка се испоручује у 

комплету са извором светла, напојним каблом дужине 5 м и потребном 

опремом за рад.Обрачун и плаћање по комаду намонтиране светиљке 

са свим неопходним прибором за њену монтажу. 

ком 20 

    

10.7 

Набавка, испорука и монтажа рефлекторске ЛЕД светиљке малих 

габарита са ускоснопном светлосном расподелом ширине светлосног 

снопа 10ᵒ. Светиљка садржи 4 ЛЕД модула напајаних са 700мА. 

Температуре боје диода 3000К, са индексом репродукције боје ЦРИ=80 

и животним веком од 50.000х уз одржавање светлосног флукса на Л70. 

Укупна улазна снага светиљке не сме да буде већа од 10W, светлосног 

ком 6 
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флукса не мањег од 720 лм, степена механичке заштите ИП66. Светиљка 

израђена од ливеног алуминијума, димензија 110x91x107мм, са 

интегрисаним драјвером и сопственим носачем за подешавање нагиба 

светиљке, стандардне сиве боје.Светиљка у свему еквивалентна типу 

ПЛАЗА 10 700-830 10Р ГY 1М ИП66 ХФ произвођача АЦДЦ (Велика 

Британија). Светиљка поседује ЦЕ декларацију и 5 година гаранције. 

Светиљка се испоручује у комплету са извором светла и потребном 

опремом за рад.Обрачун и плаћање по комаду намонтиране светиљке 

са свим неопходним прибором за њену монтажу. 

10.8 

Набавка, испорука и монтажа рефлекторске ЛЕД светиљке са 

ускоснопном светлосном расподелом ширине светлосног снопа 16ᵒ. 

Светиљка садржи 4 ЛЕД модула напајаних са 700мА. Температуре боје 

диода 3000К, са индексом репродукције боје ЦРИ=80 и животним веком 

од 50.000х уз одржавање светлосног флукса на Л70. Укупна улазна снага 

светиљке не сме да буде већа од 10W, светлосног флукса не мањег од 

630 лм, степена механичке заштите ИП66. Светиљка израђена од 

ливеног алуминијума, димензија 110x91x107мм, са интегрисаним 

драјвером и сопственим носачем за подешавање нагиба светиљке, 

стандардне сиве боје.Светиљка у свему еквивалентна типу ПЛАЗА 10 

700-830 16Р ГY 1М ИП66 ХФ произвођача АЦДЦ (Велика Британија). 

Светиљка поседује ЦЕ декларацију и 5 година гаранције. Светиљка се 

испоручује у комплету са извором светла и потребном опремом за 

рад.Обрачун и плаћање по комаду намонтиране светиљке са свим 

неопходним прибором за њену монтажу. 

ком 6 

    

10.9 

Искључење у припадајућим разводним орманима у којима се врши 

уградња нове опреме. 

Обрачун и плаћање по искључењу. 

ком 1 

    

10.10 

Контрола изведених радова, испитивање и функционално пуштање у 

рад са мерењем уз издавање свих неопходних Атеста. 

Плаћа се паушално. 

Пауша

л 
1 
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Рекапитулација 1 Укупно без пдв Укупно са пдв 

I  ФАСАДА   

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

III ФАСАДЕРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ   

IV ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

V СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

VI БРАВАРСКИ РАДОВИ   

VII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

VIII РАЗНИ РАДОВИ   

IX ЗАВРШНИ РАДОВИ   

X ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

УКУПНО   

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКИ  И  ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ  РАДОВИ  

 
КРОВ-РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА 

јединична 

цена без ПДВ-

а 

јединична 

цена са ПДВ-

ом 

укупно без 

ПДВ-а 
укупно са ПДВ-ом 

Ред. Бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед 

мере 
Количина 

    

Напомене :             
Све позиције рушења обухватају и изношење шута, утовар шута у камион, одвоз на градску депонију, истовар и грубо планирање на депонији. 

 

1 

Скидање кровног покривача од бибер црепа.Приликом скидања црепа 

скинути и сва опшивања лимом у склопу кровног покривача (око 

димњака, увала, кровних прозора...)Скинути цреп на безбедан начин. 

Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.Обрачун по м2 

м2 389,90 

    

2 

Скидање слемена од слемењака.Слемена скинути са крова на безбедан 

начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на 

градску депонију.Обрачун по м1 

м2 17,80 
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3 

Скидање кровних летви.Летве скинути са крова на безбедан начин. Шут 

прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску 

депонију.Обрачун по м2 

м2 389,90 

    

4 

Скидање дашчане подлоге са кровне конструкције.Даске скинути са 

крова на безбедан начин. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион 

и одвести на градску депонију.Обрачун по м2 

м2 389,90 

    

5 

 

5.1 

Пажљива демонтажа  застакљених прозора, комплетно са штоком и 

анкерима и потпрозорном даском.Обрачун по комаду ком 1 

    

Једнокрилни прозор димензија 750/1150 мм 

6 

Пажљива демонтажа кровних прозора, комплетно са штоком, анкерима 

и припадајућим опшивкама. 

Обрачун по комаду 

ком 

 
14 

    

7 

Пажљивo рушење оштећених димњака,димњачких капа ван кровне 

равни тако да се не оштете носећи делови димњака.Шут покупити 

утоварити у камионе и одвести на градску депонију.Обрачун по м3. 

М
3
 6,5 

    

 
 

II  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ 
    

Напомена:  У јединичне цене зидања и малтерисања, урачунати и коришћење лаке покретне зидарске скеле 

1 
Зидање нових делова димњака са истовременом израдом димњачких 

капа.Димњаке издерсовати цементним малтером. Oбрачун по м² 
м² 98,88 

    

2 
Зидање нових делова зиданих зидова (оштећења установити са Надзорним 
органом) испод корита и венчанице.Зидове зидати пуном опеком д=12цм са 
малтерисањем цементним малтером.Oбрачун по м² 

м² 125,60 
    

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

Напомена: Све дрвене делове кровних конструкција и дашчаних оплата заштитити фунгицидним и инксецитидним премазима, као и противпожарним 

експандирајућим премазима, противпожарности 30 минута, у свему према упутству произвођача, што све улази у јединичну цену позиције. 

1 
Демонтажа и замена дотрајалих дрвених елемената кровне 

конструкције.Набавка, израда и монтажа нових делова кровне 

м2 

 

136,46 
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конструкције од суве и здраве четинарске резане грађе  II 

класе.Дотрајале делове заменити новим, израђених од истих 

димензија и постављених по угледу на постојећу дрвену 

конструкцију.Позиција обухвата одлагање замењених делова на 

градилишну депонију, утовар на камион и одвоз на грасдску 

депонију.Процењена вредност 35% од укупне кровне конструкције. 

Обрачун по м2 хоризонталне пројекције 

2 

Израда и монтажа дашчане оплате испод лименог кровног покривача и 

кровног покривача од црепа, од резаних дасака дебљине д=24 мм,  од 

суве и здраве четинарске резане грађе  II класе.Даске поставити преко 

рогова, на додир.Преко оплате поставити један слој водоодбојне 

паропропусне фолије, што улази у јединичну цену позиције. 

Обрачун по м2 мерено по косини 

м2 

 
389,90 

    

3 

Двоструко летвисање крова за покривање црепом, дрвеним гредицама 

дим. 50/30 мм, од суве и здраве четинарске резане грађе  II 

класе.Летвисање извести у два правца - гредицама у правцу пада 

кровне равни и гредицама управно постављеним преко њих, са 

међуосним растојањима према типу и упутствима произвођача кровног 

покривача за нагиб крова од  32о. 

Обрачун по м2 мерено по косини 

м2 

 

389,90 

 

    

IV  КРОВОПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ 

4.1 

Покривање  вишеводног крова фалцованим црепом типа Cонтiнeнтal 

Plус , Потисје Кањижа или одговарајуће.Причвршћивање и слагање 

црепа извршити према типу и упутствима произвођача кровног 

покривача за нагиб крова од 32о . 

Обрачун по м2 комплет покривеног крова, мерено по косини 

м2 389,90 

    

4.2 

Покривање слемена и грбина крова типским слемењацима, са 

заливањем цементним малтером размере 1:3.Све извести према 

упутствима произвођача кровног покривача и прописима за ову врсту 

радова. 

Обрачун по м1  

М 1 

 

17,80 
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V  ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ 

Напомена: 
Извођач може уместо предложених типова и слојева изолација применити и друге типове и слојеве изолација  
- истих карактеристика, 
уз обавезну сагласност Надзорног органа. 

 

1 

Израда термоизолације крова након прегледа и констатовања од 

стране Надзорног органа на местима где фали термоизолација или 

констатовања где је потребно извршити замену термоизолације због 

оштећења постојеће.Процењена количина 25%. 

- Плоче камене вуне, класе А1, дебљине д=100 мм. 

Обрачун по м2 комплетно изведене изолације 

м2 

 

97,47 

 

    

VI  ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

1 

Покривање кровних површина поцинкованим лимом (кров, баџе, 

настрешнице), дебљине д=0,70 мм. Покривање извести у тракама 

међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и 

дуплим лежећим у хоризонталном правцу, смакнутим на пола. 

Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. 

Испод лима поставити слој крабероид или одговарајуће, постављен 

усуво, преклопљен, што улази ујединичну цену позиције. 

Обрачун по м2, комплетно са свим спојним, помоћним и везним 

материјалом. 

м2 

 
41,40 

    

2 

Израда и монтажа хоризонталних лежећих олука од поцинкованог 

лима дебљине д=0,70 мм, развијене ширине ~ 900 мм.Лежеће олук 

израдити преко челичних флахова, који служе за регулацију пада, са 

формирањем падова од 0.5% према олучним вертикалама, што улази у 

јединичну цену позиције.Испод лимених површина поставити слој 

изолима, што улази у јединичну цену позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним 

материјалом 

м1 

 
35,60 

    

3 
Израда и монтажа опшивке кровних венаца, спој са хоризонталним 

олуком,  од поцинкованог лима дебљине д=0,70 мм, развијене ширине 

м1 

 
35,60 
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~ 400 мм.Испод лимених површина поставити слој изолима, што улази 

у јединичну цену позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним 

материјалом 

4 

Израда и монтажа споја са хоризонталним олуком и кровног 

прекривача,  од поцинкованог лима дебљине д=0,70 мм, развијене 

ширине ~ 300 мм.Опшивку извести по пројекту, детаљима и упутству 

пројектанта.Испод лимених површина поставити слој изолима, што 

улази у јединичну цену позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним 

материјалом 

м1 

 
35,60 

    

5 

Израда и монтажа олучних вертикала од поцинкованог лима дебљине 

д=0,70 мм, квадратног пресека 120/120 мм.Обујмице са држачима 

поставити на размаку од 200 цм. Цеви морају бити удаљене од зида 

минимум 20 мм. 

Олуке извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта.Обрачун 

по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним материјалом 

м1 

 
64,00 

    

6 

Израда и монтажа водоскупљача од алуминијумског пластифицираног 

лима дебљине д=0,70 мм, димензија према пројекту.Водоскупљаче 

извести по пројекту, детаљима и упутству пројектанта. 

Обрачун по комаду 

ком 

 
4 

    

7 

Израда и монтажа споја димњака и кровног покривача, од 

поцинкованог лима дебљине д=0,70 мм, развијене ширине ~ 600 

мм.Испод лимених површина поставити слој изолима, што улази у 

јединичну цену позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним 

материјалом 

м1 

 
18,40 

    

8 

Израда и монтажа опшивке фасадног венца, од поцинкованог лима 

дебљине д=0,70 мм, развијене ширине ~ 500 мм.Приликом израде 

фасадног венца урадити и солбанке у склопу фсадног венца, што улази 

у јединичну цену позиције.Испод лимених површина поставити слој 

изолима, што улази у јединичну цену позиције. 

м1 

 
57,60 
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Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним 

материјалом 

9 

Израда и монтажа солбанка који нису у склопу фасадног венца, од 

поцинкованог лима дебљине д=0,70 мм, развијене ширине ~ 300 

мм.Испод лимених површина поставити слој изолима, што улази у 

јединичну цену позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним 

материјалом 

м1 

 
92,80 

    

10 

Израда и монтажа окапнице на фасади, на делу где се мења дебљина 

фасадног зида, од поцинкованог лима дебљине д=0,70 мм, развијене 

ширине ~ 300 мм.Опшивку извести по пројекту, детаљима и упутству 

пројектанта.Испод лимених површина поставити слој изолима, што 

улази у јединичну цену позиције. 

Обрачун по м1, комплетно са свим спојним, помоћним и везним 

материлаом 

м1 

 
143,80 

    

11 

Израда и монтажа снегобрана, од поцинкованог лима, дебљине д=1 

мм, у складу са врстом црепа.  

Обрачун по комаду, комплетно са свим спојним, помоћним и везним 

материјалом 

ком 

 
79,00 

    

VIII  СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

Напомена: Извођач је дужан да све мере из шема провери на лицу места. 

ФАСАДНА СТОЛАРИЈА     

Израда, транспорт и монтажа вишекрилних прозора од ПВЦ петокоморних профила са прекинутим термичким мостом, ојачаних поцинкованим челичним кутијастим 

профилима који су вијцима причвршћени за шток или крило, обложених вишекоморним ПВЦ профилима, са отварањем према шеми. Штокове уградити сувим 

поступком, преко поцинкованих флахова, анкерисаних у зид. По целом обиму отвора извршити заптивање пур-пеном, а међусобно налегање и дихтовање крила на 

шток обезбедити гуменим тракама, које се налазе са спољње и унутрашње стране.Гумене траке са спољње стане улазе у шток, а са унутрашње у крило.Прозори су 

застакљени двоструким, нискоемисионим термопан стаклом са испуном од аргона (К<1,3 W/м2К), 4+12+4мм, тако да су оба стакла провидна и безбојна. 

Максимални коефицијент пролаза топлоте, целокупне конструкције са испуном 1.5wк/м2.Поједини прозори имају мат фолију преко стакла, што је посебно 

назначено - ознака *.Прозоре снабдети припадајућим оковом по избору пројектанта, а за отварање на вентус надсветла и прозора са високим парапетом прозоре 

снабдети спуштеном полугом и ручком за отварање до висине х=150 цм. Са унутрашње стране урадити ПВЦ потпрозорне даске, што улази у јединичну цену 
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позиције.Са спољашње стране урадити солбанк од поцинкованог лима, што је посебно обрачунато. Обрачун по комаду уграђеног прозора 

 

7.1 Једнокрилни прозор. Зидарска мера  750/1150 мм ком 1     

7.2 Кровни прозор Велукс глл1061б или слично.Зидарска мера  66/118 мм ком 14 
    

 

 

 

 

Рекапитулација 2 Укупно без пдв Укупно са пдв 

I  РУШЕЊЕ И ДЕМОНТАЖА   

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

III ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

IV КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

V ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

VI ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

УКУПНО   

 
 
 

Укупно рекапитулације Укупно без пдв-а Укупно са пдв-ом 

Рекапитулација 1   
Рекапитулација 2   
Укупно (1+2)   
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке; 

• у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке; 

• у колону 7. уписати цену без ПДВ-а за тражене предмете јавне набавке (која се добија множењем вредности у колони 5 и количине исказане у 

колони 4) и укупну цену без обрачунатог ПДВ-а; 

• у колону 8. уписати цену са ПДВ-ом за тражене предмете јавне набавке (која се добија множењем вредности у колони 6 и количине исказане у 

колони 4) и укупну цену са обрачунатим ПДВ-ом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________ [навести назив понуђача], 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

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 у случају да понуђач нема трошкова 

припреме понуде. 

 

 

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

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                (Назив понуђача/носиоца посла) 

даје:  
 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

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

јавне набавке радова: Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици Кнеза 

Милоша број 47, јн.бр.2018/22, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис понуђача/носиоца 

посла 

   

 

 

 

 

Потпис и печат одговорног 

лица   учесника заједничке 

понуде 

 

 

Потпис и  печат одговорног 

лица  учесника заједничке 

понуде 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 

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

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке радова: Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  

Кнеза Милоша  број 47, јн.бр. 2018/22,испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове у погледу финансијског, пословног, техничког  и 

кадровског капацитета и доставља доказе захтеване конкурсном докуемтнацијом. 

 

Место:_____________                                                              Понуђач/носиоца посла: 

Датум:_____________                         М.П.                        _____________________ 

 

Потпис и печат одговорног 

лица   учесника заједничке 

понуде 

 

 

Потпис и  печат одговорног 

лица  учесника заједничке 

понуде 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач 

из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да 

додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     

 

 

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

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке радова: Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  

Кнеза Милоша број 47, јн.бр. 2018/22,испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 

јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

Место:_____________        Подизвођач: 

Датум:_____________    М.П.   _____________________   

 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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 (ОБРАЗАЦ 7) 

ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

Којом потврђујемо да смо пре сачињавања понуде обишли локацију ради увида у 

постојеће стање објекта на којем ће бити извршени радови за набавку Реконструкција 

и адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза Милоша  број 47, јн.бр. 2018/22. 

 

 

 

___________________. године 

(место и датум) 

 

 

Понуђач 

 

МП _____________________ 

 

 

 

 

 

Наручилац ( лице задужено за излазак на терен) 

 

___________________________________________                  

                      (читко име и презиме и потпис) 
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(ОБРАЗАЦ 8) 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ СА МЕНИЧНИМ ОВЛАШЋЕЊЕМ 

 

 

 

 

 

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће предузеће 

„_______________________________________“ са седиштем у __________________, ул. 

__________________________________ бр. _____ на име обезбеђења испуњења уговорених 

обавеза, доставити наручиоцу – ГО Савски венац са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 

бр. 69, 1 (једна) бланко соло Менице са Меничним овлашћењем, Потврдом пословне банкe о 

извршеној регистрацији менице и картоном депо потписа за: 

 

-обезбеђење авансног плаћања у вредности од 30% уговорене вредности са ПДВ-ом. 

 

 

потписане и оверене од стране одговорног лица понуђача одмах по потписивању уговора о 

јавној набавци: Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза 

Милоша број 47, јн.бр. 2018/22    

 

__________________.године 

(Место и датум) 

 

 ЗА  ПОНУЂАЧА 

 ___________________ 

 (одговорно лице) 

 
Упутство за попуњавање: У случају подношења понуде групе понуђача – попуњава само један члан групе. У 

случају подношења понуде од стране понуђача са подизвођачем, Изјаву попуњава и потписује понуђач. 
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(ОБРАЗАЦ 9) 

 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ 

за јавну набавку радова 

 

Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици Кнеза Милоша број 47, јн.бр. 

2018/22 

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да је предузеће 

„_______________________________“ са седиштем у _____________________________ ул. 

_________________________ бр. ___ у периоду од 2015 закључно са 2017. годином извело 

референтне радове и то: грађевинско-занатске радове у оквиру кијих су изведени фасадерски и 

електро радови 

 назив наручиоца / купца 
период у којем је су 

изведени радови 

Вредност изведених 

радова (рсд са пдв) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

___________________. године 

(место и датум) 

ЗА ПОНУЂАЧА 

м.п. _________________________ 
 

Упутство: Понуђачи су дужни да Образац референц листе попуне списком изведених референтних радова, тако да се јасно 

може видети вредност радова, назив наручиоца и период у којем су радови изведени. 

Референтни грађевински радови – Референтни радови дефинисани су у тачки IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у делу Додатни услови. 

Уз попуњен, потписан и оверен Образац референц листе, понуђачи су дужни да доставе и Образац 10. Потврду купца о 

изведеним референтним радовима коју потписује и оверава одговорно лице наручиоца / купца. Купац може бити 

наручилац у смислу ЗЈН или правно лице. 

У случају потребе за попуном већим бројем од предвиђеног– Образац 9 копирати. 

За понуђаче који наступају самостално, образац попуњава и оверава печатом одговорно лице понуђача; у случају наступа 

са подизвођачем, прилог попуњава и оверава печатом одговорно лице понуђача; у случају наступа групе понуђача, услов се 

испуњава заједнички. Образац потписује и оверава печатом одговорно лице члана групе понуђача који је извео референтне 

радове, а у случају када су референтни радови изведени од стране више чланове групе понуђача, образац фотокопирати.  
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/ 

(ОБРАЗАЦ 10) 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Назив наручиоца/купца радова 

са седиштем у  _________________ 

улица и број  _______________________ 

ПИБ ______________________________ 

контакт телефон и особа за контакт ___________________ 

 

ПОТВРДА 

КУПЦА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

 

у поступку јавне набавке: 

 Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза Милоша број 47 , 

јн.бр. 2018/22 

Потврђујем да је предузеће: _______________________________ са седиштем у 

__________________, ул.____________________________________ бр.______ извело у 

__________ години у предвиђеном року и квалитетно грађевинско-занатске радове у оквиру 

кијих су изведени фасадерски и електро радови : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(навести назив и/или број уговора и предмет и врсту изведених радова) 

 

Вредност изведених радова износи: ______________________ динара са обрачунатим ПДВ. 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача _________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) ради учешћа у поступку  јавне набавке радова Реконструкција и 

адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза Милоша број 47, јн.бр. 2018/22 и у друге 

сврхе се не може користити. 

 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Место: ____________  

Датум : ____________ 

Овлашћено лице наручиоца/купца 

____________________________ 

(име и презиме) 

 

м.п. _____________________________  

 

НАПОМЕНА: 

Понуђач може доставити Потврду и на неком другом Обрасцу, само да садржи све податке које 

је Наручилац ставио у овој Потврди.  

 

 



  

Конкурсна документација за јавну набавка радова у отвореном поступку ЈН бр. 

2018/22 

58/ 73 

 

 

VII. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

Реконструкција и адаптација постојећег објекта у улици  Кнеза Милоша  број 47, 

јн.бр. 2018/22 

Закључен између: 

Наручиоца: 

Градска општина Савски венац, са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша бр. 69, ПИБ 

102759230, Матични број: 07031386, Број рачуна: 840-16640-66, Министарство финансија, 

Управа за трезор, коју заступа Ирена Вујовић, председница општине 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

Понуђача: 

__________________________________________________________________________________ 

са седиштем у ____________________________, улица ___________________________________ 

ПИБ: _____________________________________ Матични број: ___________________________ 

Број рачуна: ______________________________ Назив банке: ____________________________, 

кога заступа ________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Извођач радова), 

 
(у случају да понуду доставља група понуђача:) 

Члан групе понуђача: ______________________________________________________________________ 

(пун назив или скраћени назив из АПР-а члана групе понуђача) 

са седиштем у ___________________________________, улица 

____________________________________________ бр. ______, ПИБ: ____________________________, 

Матични број: _________________________, 

 

Члан групе понуђача: ______________________________________________________________________ 

(пун назив или скраћени назив из АПР-а члана групе понуђача) 

са седиштем у ___________________________________, улица 

____________________________________________ бр. ______, ПИБ: ____________________________, 

Матични број: _________________________, 

 

Члан групе понуђача: ______________________________________________________________________ 

(пун назив или скраћени назив из АПР-а члана групе понуђача) 

са седиштем у ___________________________________, улица 

____________________________________________ бр. ______, ПИБ: ____________________________, 

Матични број: _________________________, 

 

(у случају да понуђач наступа са подизвођачем:) 

Подизвођач: ____________________________________________________________________________ 

(пун назив или скраћени назив из АПР-а) 

са седиштем у ___________________________________, улица 

____________________________________________ бр. ______, ПИБ: ____________________________, 

Матични број: _________________________, 

 

Подизвођач: ____________________________________________________________________________ 

(пун назив или скраћени назив из АПР-аса седиштем у ___________________________________, улица 

____________________________________________ бр. ______, ПИБ: ____________________________, 

Матични број: _________________________, 
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ОСНОВ УГОВОРА: Одлука Председнице ГО Савски венац у Београду о покретању поступка јавне 

набавке број: I-03-06-7.350/2018 од 02.07.2018. године и Одлука Председнице ГО Савски венац 

у Београду о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I -03-06-7.___/2018 од . ______.2018. 

године. 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ: 

Уговорне стране констатују: 

− Наручилацје на основу члана 32 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 

124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуком Председнице Општине Савски венац о покретању поступка 

јавне набавке, спровео поступак јавне набавке радова; 

− Процењена вредност јавне набавке износи :______________динара без ПДВ; 

(попуњава наручилац) 

− У поступку јавне набавке понуду је доставило __________ понуђача (попуњава 

наручилац) 

− Извођач радова је доставио понуду број ________ од _________, која у потпуности 

одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и 

саставни је део Уговора (попуњава Наручилац); 

− Комисија за јавну набавку је у складу са чл. 105. Закона о јавним набавкама („Сл. 

Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 ) сачинила Извештај о стручној оцени понуда, а 

Председница Општине је донела Одлуку о додели уговора. 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет угвора је извођење радова на реконструкцији и адаптацији постојећег објекта у 

ул.Кнеза Милоша бр.47, у свему у складу са Понудом Извођача радова , која је заведена код 

Наручиоца под бројем__________од_____________(попуњава Наручилац) датој на Обрасцу 

понуде, Обрасцу структуре понуђене цене и Техничкој спецификацији радова која чини 

саставни део Уговора. 

 

Извођење радова обухвата радове који су детаљно описани у поглављу: Техничка 

Спецификација радова. 

 

Уговор се примењује даном потписивања истог од стране оба уговарача, а почетак радова се 

рачуна  од увођења Извођача у посао, што су уговарачи дужни да својим потписима потврде у 

грађевинском дневнику 

 

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧIМА: 

*попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем 

Члан ____.* 

1. Iзвођач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу 

____________________________________ из ________________; (навести скраћено пословно 

име подизвођача из АПР-а) ул. _____________________________бр._______; ПIБ ________ , 

матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности набавке.  

2. Iзвођач радова је део набавке која је предмет овог уговора и то 

_______________________________________________________________________________,  

______________________________________________________________________________ 

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу 

____________________________________ из ________________ (навести скраћено пословно 
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име подизвођача из АПР-а), ул. _____________________________бр._______; ПIБ ________ , 

матични број __________ , а која чини _______% од укупне вредности набавке.  

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Iзвођач радова као да је сам 

извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1,2 овог члана.  

 

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНIЧКА ПОНУДА:** 

**попуњава понуђач – носилац посла 

Члан ____. 

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број ___________ од 

______________.године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:  

1. ________________________________________________________ из__________________; 

(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул.________________________________________________ бр. ____________,  

 

2. ________________________________________________________ из__________________; 

(навести скраћено пословно име из АПР-а) 

ул.________________________________________________ бр. ____________,  

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци 

_______________________________________________________ из __________________; 

(навести скраћено пословно име из АПР-а) ул._____________________________ бр. 

____________ буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла. 

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор 

_________________________________ (име и презиме), који је овлашћен да предузима све 

потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.  

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог 

посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора 

 

Вредност уговора-цена и начин плаћања 

 

Члан 2. 

Уговорне стране сагласно утврђују да вредност уговора за предметне радове из члана 1. износи 

______________________ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: 

_________________________________________________), односно ______________________ 

динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: 

_________________________________________________)(.попуњава понуђач) 

 

Вредност уговора из става 1 овог члана представља укупну уговорену цену за извођење 

предметних радова из члана 1. овог Уговора, са свим зависним трошковима као што су превоз, 

набавка материјала  и слично. 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора. 

Уговор се примењује даном закључења. 

 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да ће уговорену  цену из члана 2. Уговора, исплатити Извођачу радова 

на следећи начин:  

- Аванс у износу 30% у односу на вредност из члана 2. Уговора у року од 10 дана од дана 

испостављања авансног рачуна. 

 

Извођач се обавезује да, након закључења Уговора достави Наручиоцу Авансни рачун и 

меницу за авансно плаћање, услов је кумулативан. 
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Наручилац се обавезује да изврши исплату остатка дуга Извођачу до пуног износа из члана 

2.Уговора, након завршених предметних радова из члана 1.Уговора у року до 45 дана од дана  

пријема исправног рачуна са пратећом документацијом што је у складу са роковима 

прописаном Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. Гласник РС“ број 119/2012 и 68/2015). 

 

Исправан рачун подразумева да је Извођач радова, у рачуну навео број овог уговора, да је исти 

издат у складу са ценом, исказаном у Обрасцу структуре цена у Понуди Извођача радова, да је 

приложен уз рачун Записник о квалитативно-квантитативном пријему предметних радова, 

потписан од стране представника оба уговарача, као обавезан пратећи документ, у противном, 

Наручилац  није обавезан да изврши исплату рачуна 

 

Наручилац се обавезује да исплати уговорену цену на рачун Извођача радова 

број:____________.. (попуњава Понуђач) 

 

Обавезе извођача радова  

Члан 4. 

Извођач радова се обавезује да уговорене послове изврши савесно, стручно и квалитетно и у 

свему према важећим прописима, стандардима и нормама. 

Извођач се нарочито обавезује да : 

- одреди одговорног извођача радова, 

- изводи радове у свему према Техничкој спецификацији; 

- за извођење радова обезбеди стручну радну снагу,  

- води уредно градилишну документацију (грађевински дневник, грађевинску књигу и 

пријави радове и  обезбеђује књигу инспекције), 

- предузме мере за сигурност грађевине, радова, опреме, материјала, радника, 

пролазника, суседних објеката и околине за време од почетка извођења радова до 

пријема радова од стране Наручиоца, 

- осигура безбедност свих лица на градилишту, као и складишта материјала,  

- по потреби уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца-

радника, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не 

испуњава предвиђену динамику; 

- у случају прекида радова обезбеди објекат и његову околину, обезбеди чување, 

заштиту и  одржавање изведених радова до предаје Наручиоцу о свом трошку, 

- да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца у року који Наручилац одреди, о 

свом трошку,  

- поштује динамику извођења радова,  

- сву евентуалну штету која настане према трећим лицима и стварима као и у објекту, 

отклони или надокнади о свом трошку, 

- по завршетку радова или раскида овог уговора остави градилиште у фунционалном и 

исправном стању, 

- без одлагања обавести Наручиоца о окончању радова који су предмет овог уговора и 

преда објекат са изведеним радовима  

- сноси све трошкове које има Наручилац у случају прекорачења уговореног рока  

кривицом Извођача, а према условима из  овог Уговора 

- придржава се уговорених обавеза и динамике извођења радова, а у случају њиховог 

непоштовања сноси трошкове које су тиме проузроковани Наручиоцу   

- прати  благовремено и  извршава задате налоге из грађевинског дневника и сам уноси 

потребне податке у исти.  

 



  

Конкурсна документација за јавну набавка радова у отвореном поступку ЈН бр. 

2018/22 

62/ 73 

 

Члан 5. 

Извођач радова је сагласан да он преузима комплетну одговорност за метод извођења, 

сигурност и безбедност свих радова који су предмет Уговора.  

У случају примедби на квалитет и рок извшених радова, под  условом да Извођач радова 

одбија да изврши тражене корекције, Наручилац може реализовати средство обезбеђења за 

добро извршење посла  и тражити раскид уговора. 

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, 

Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана. 

Извођач је обавезан да води грађевински дневник. 

 

Рок извршења обавезе 

Члан 6. 

Извођач радова се обавезује да предметне радове из члана 1 Уговора изврши до 

31.12.2018.године , без продужења рока осим у случају више силе, што је дефинисано у члану 7 

Уговора 

Почетак радова се рачуна од датума увођења у посао Извођача радова и овлашћена лица 

уговарача се обавезују  да га упишу  у грађевински дневник . 

 

Прекид рока због више силе 

Члан 7. 

 

Уколико у току извођења радова, дође до прекида извођења радова из разлога који не зависе 

од воље уговорних страна,виша сила, под условом да је та чињеница унета благовремено у 

грађевински дневник и потписана од стране надзора и Извођача ,сматра се да су се стекли 

услови за продужење рока за извођење радова, као да прекида рока није ни било.  

 

Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорен начин поднео захтев 

за продужење рока, нема право на продужење рока .  

 

Праћење извршења уговора и стручни надзор 

Члан 8. 

 

Стручни надзор над извођењем радова, врши  лице које именује Наручилац. 

Наручилац обавештава Извођача о лицу које ће вршити стручни надзор над извођењем  

предметних радова, што нарочито обухвата:  

1) контролу да ли се извођење радова врши  у складу са одредбама уговора и  дозвола или 

према  техничкој документацији уколико је то неопходно,  као и благовремено предузимање 

мера у случају одступања од извођења радова . 

2) контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и 

техничких норматива, укључујући и техничке прописе чији су саставни део стандарди који 

дефинишу обавезне техничке мере и услове којима се осигурава несметано кретање и приступ 

особама са инвалидитетом, деци и старим особама; 

3) контролу и оверу количина изведених радова (овера грађевинских књига, окончаних 

ситуација, рачуна за изведене радове и др), или степена изведености радова, уколико је то 

предвиђено;  

4) проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују 

или постављају у објекат и да ли постоји документација којом се доказује њихов квалитет 

(атест, сертификат, извештај о испитивању и др.); 
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5) контролу и проверу квалитета изведених радова који се, према природи и динамици 

извођења радова спроводе. 

6) давање потребних упутстава извођачу радова, нарочито у случају одступања , као и у случају 

промене услова извођења радова због непредвиђених околности и предузимање мера 

прописаних одредбама Уговора.   

7) редовно прати  динамику извођења радова и усклађености са уговореним роковима те у  

складу са тим има обавезу и овлашћење да у случају кашњења са извођењем радова  

предлаже овлашћеном лицу Наручиоца да се реализује уговорна казна  или неко од средстава 

обезбеђења под условима дефинисаним овим Уговором ;  

8) решавање других питања која се појаве у току грађења, односно извођења радова. 

 

Члан 9. 

 

Стручни надзор се у свему мора придржавати одредаба из Правилника о садржини и начину 

вођења стручног надзора( Сл. Гласник РС бр.22/2015 и 24/2017). 

Налози који су издати од стране надзорног органа, морају бити у писаној форми и  као такви 

потврђени и евидентирани у грађевинском дневнику.   

Извођач радова је у обавези да прати налоге Надзорног органа којег је именовао Наручилац и 

поступи у складу са њима. 

 

Преглед и пријем изведених радова врши надзорни орган, након писменог захтева Извођача 

када су радови завршени и спремни за преглед, након чега  представник Извођача и Надзорни 

орган сачињавају и потписују Записник о квалитативно – квантитативном пријему изведених 

радова. 

Члан 10. 

 

Наручилац и Извођач су сагласни да сачине Записник о квантитативно-квалитативној 

примопредаји радова, који потписују овлашћена лица оба уговарача са назначеним датумом 

сачињавања и потписивања истог, којим констатују обим и квалитет изведених радова, по 

сваком писаном налогу Стручног надзора. 

 

У случају записнички утврђених недостатака у обиму и квалитету изведених радова, Извођач 

радова је сагласан да ће исте отклонити најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања 

Записника о рекламацији.  

Уговорна казна 

Члан 11. 

 

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза или кашњења у 

испуњењу уговорних обавеза, Наручилац има право да захтева уговорну казну. 

У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза, уговорна казна 

износи 5% укупне уговорене вредности без ПДВ-а. 

Извођач радова се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 3. 

плати купцу на име уговорне казне 2%0 (два промила) дневно од укупне уговорене вредности 

без ПДВ-а, али да износ овако одређене уговорне казне не може да пређе 5% од уговорене 

вредности без ПДВ-а. 
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Средство финансијског обезбеђења уговора 

Члан 12 

 

Уговорне стране су се споразумеле да  Извођач радова достави следећа средства финансијског 

обезбеђења: 

− 1.  Бланко соло меницу за повраћај авансног плаћања која се издаје у висини понуђеног 

аванса  ( у висини од 30 %)  са обрачунатим  ПДВ-ом.  

 Меница се предаје Наручиоцу након закључења уговора, уз испостављање авансног рачуна.  

Меница  за повраћај аванса траје 30  (тридесет) дана дуже од дана исплате аванса.  

Уз авански рачун доставити меницу са Потврдом пословне банке да је за исту извршена 

регистрација у Централном регистру хартија од вредности и копију картона депо потписа као и 

менична овлашћења, да је Наручилац, може попунити у складу с уговором, како би се намирио 

у случајевима за које су издате.  

По извршењу обавеза, средство финансијског обезбеђења по основу овог уговора, може бити 

враћено Извођач радова , на његов захтев. 

 

− 2.Банкарска гаранција за добро извршење посла у висини од 10% од уговорене 

вредности радова без пдв-а, са роком важности 60 дана по истеку уговореног рока за 

коначно извршење посла.  

Извођач се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење 

посла најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора и увођења у посао. 

 

- 3.Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% 

вредности изведених  радова без пдв-а за отклањање недостатака у гарантном року, са 

роком важности 30 дана дуже од гарантног рока, којом  гарантује потпуно и савесно 

извршење уговорених обавеза до истека гарантног рока  

 

Извођач се обавезује да Наручиоцу преда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 

року, пре исплате окончане ситуације, односно приликом примопредаје радова. 

 

Наручилац гаранцију за отклањање недостатка у гарантном року може активирати уколико 

Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од  5 (пет) дана од дана пријема 

писменог захтева Наручиоца, односно најкасније у року дефинисаном у том захтеву. 

 

Поднете банкарске гаранције , као и меница за обезбеђење авансног плаћања, не могу 

садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи 

износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 

спорова, и морају садржати клаузулу да су „безусловне, неопозиве, без права на приговор и 

плативе на први позив“, а у корист Наручиоца. 

 

Гарантни рок 

Члан 13. 

Извођач радова даје гаранцију за изведене радове _______ месеца (попуњава понуђач) од 

дана када је потписан Записник о квалитативно квантитативној примопредаји радова. 

 

Мере заштите на раду 

члан 14. 

Извођач је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на 

раду о свом трошку  и с тим у вези прихвата као уговорну обавезу: 

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, у свему према  

одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, Уредбе о безбедности и здрављу 
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на раду на привременим или покретним градилиштима  и Правилника о заштити на 

раду при извођењу грађевинских радова; 

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом 

извођења радова који су предмет овог Уговора. 

 

Рок важења уговора. 

Члан15. 

Рок важења уговора је до 31.12.2018. године. 

 

Раскид уговора 

Члан 16 

Уговором је предвиђен рок трајања, али исти може престати и раније у случају раскида. 

Уговор се може раскинути једностраном изјавом коју свака уговорна страна може дати другој у 

писаној форми, а због неиспуњења уговорених обавеза. 

Уговор ће се раскинути у случајевима када извођач радова: 

- одустане од Уговора (тако што врши организационе измене или статусне промене 

којима се мења његов правни субјективитет и слично), 

- неоправдано пропусти да започне радове, или задржава напредовање радова највише 

5 дана пошто је добио упозорење Наручиоца у писаној форми да настави са радовима, 

- не испуњава уговорене обавезе у уговореном року и року из сваког појединачног 

писаног налога Наручиоца или се основано може очекивати да исте неће испунити у 

року или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова, 

- у року не поступи по налогу Наручиоца и/или надзорног органа да отклони неки уочени 

недостатак, што утиче на правилно извођење радова и рок извођења, 

- уграђује материјал који нема уговорени или одговарајући квалитет, или радове изводи 

неквалитетно, 

- и у свим другим случајевима када Извођач не испуњава своје обавезе у складу са овим 

уговором 

 

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од 

дана пријема писменог обавештења о раскиду. 

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду, уговор се сматра раскинутим 

по истеку  рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласној табли ГО Савски 

венац у Београду. 

У случају раскида уговора, уговорне стране су дужне да регулишу сва дуговања и потраживања 

настала из уговора. 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 17. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на настале ситуације које нису регулисане овим Уговорм 

примењују одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије. 

 

Члан 18. 

 

Уговорне стране су сагласне да сва питања настала у току реализације уговора решавају  

споразумно, а услучају спора у вези реализације овог уговора уговорне стране прихватају  

надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 19. 

 

Уговор је сачињен у 6( шест) истоветних примерака од којих су по три за сваку уговорну страну. 
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ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧIОЦА 

______________________ 

(име и презиме) 
 Ирена Вујовић, 

Председница општине Савски венац 

_______________________ 

(потпис) 
 _____________________ 

 

 

ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА 

 

____________________________________ 

(име и презиме законског заступника 

члана групе понуђача) 

 

_______________________ 

(потпис) 
 

  

____________________________________ 

(име и презиме законског заступника 

члана групе понуђача) 

 

_______________________ 

(потпис) 
 

  

____________________________________ 

(име и презиме законског заступника 

члана групе понуђача) 

 

_______________________ 

(потпис) 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику.  

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара. 

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза Милоша бр. 69, са 

назнаком: Понуда за јавну набавку радова - Реконструкција и адаптација постојећег објекта у 

улици Кнеза Милоша број 47, јн.бр.2018/22,- НЕ ОТВАРАТI. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.09.2018. године до 10 часова. 

 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања 

вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

� Образац понуде (Образац 1);  

� Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

� Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

� Образац изјаве понуђача о испуњености обавезних и додатних  услова за учешће у 

поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

� Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

� Изјава о обиласку локације(Образац 7) 

� Образац изјаве понуђача о достављању менице са меничним овлашћењем (Образац 8)  

� Писмо о намерама банке за достављање банкарске гаранције за: 

� добро извршење посла и  

�  отклањање грешака у гарантном периоду 

� Образац референц листе (Образац 9); 

� Потврда купца о изведеним радовима (Образац 10) 

� Модел уговора; 

� Споразум о заједничком извршењу јавне набавке (достављају само понуђачи који 

подносе заједничку понуду) 

� Попуњену и потписану тачку II ВРСТА, ТЕХНИIЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПIС ДОБАРА, РАДОВА или УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ГАРАНЦИЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ 

� Напомена: Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) не представља обавезну 

садржину понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача и печатом оверен.  
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Захтев за обилазак локације понуђач може да упути електронском поштом на е-мејл: 

јavnenabavke@savskivenac.rs 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно 

доставља. 

Iзмену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца –ГО Савски венац, ул. 

Кнеза Милоша бр.69 у Београду са назнаком: 

«Измена понуде за јавну набавку радова Реконструкција и адаптација постојећег објекта у 

улици Кнеза Милоша број 47, јн.бр.2018/22- НЕ ОТВАРАТI» или 

«Допуна понуде за јавну набавку радова Реконструкција и адаптација постојећег објекта у 

улици Кнеза Милоша број 47, јн.бр.2018/22- НЕ ОТВАРАТI”. или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова Реконструкција и адаптација постојећег објекта у 

улици Кнеза Милоша број 47, јн.бр.2018/22- НЕ ОТВАРАТI”. или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова Реконструкција и адаптација постојећег 

објекта у улици Кнеза Милоша број 47, јн.бр.2018/22- НЕ ОТВАРАТI”. 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНIЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на 

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

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у 

поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи 

од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IВ конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац 6. у поглављу  VI ове конкурсне документације). 
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

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

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

 

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

поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

- Авансно плаћање у висини од 30% од вредности уговора и 

-Плаћање остатка дуга у року до 45 дана од дана достављања исправног рачуна, уз коју је 

приложен потписан Записник о квантитативном и квалитативном пријему радова. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца од дана потписивања Записника о 

квантитативном и квалитативном пријему радова. 

Понуђачи су дужни да у Обрасцу понуде упишу понуђени гаранти рок. Понуда у којој буде 

понуђен гаранти рок који је краћи од 24 месеца ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок за извођење радова је одређен од стране Наручиоца. Понуђач се потписивањем Обрасца 

понуде и модела уговора саглашава са задатим роком за извођење радова, без продужетка 

рока , осим у случају више силе кад се примењују одредбе о прекиду радова. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. Понуда у којој 

буде понуђен рок важења понуде краћи од 30 дана ће бити одбијена као неприхватљива. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. ЗЈН. 

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

одвојено искаже у динарима. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

У погледу средстава обезбеђења, којим понуђач обезбеђује испуњење својих уговорних 

обавеза, понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал Писмо о намерама банке за 

издавање банкарских гаранција: 

 

- за добро извршење посла у висини од 10% од понуђене вредности радова без ПДВ-а. 

Банкарска гаранција мора да има рок важности 60 дана дужи од истека уговореног 

рока за коначно извршење посла. Извођач се обавезује да Наручиоцу преда банкарску 

гаранцију за добро извршење посла најкасније у року од 15 дана од дана закључења 

уговора,  

- за отклањање недостатака у гарантном року, на износ од 5% понуђене вредности 

радова без ПДВ-а. Банкарска гаранција мора да има рок  важења 30 дана дуже од 

гарантног рока, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење 

уговорених обавеза до истека гарантног рока за отклањање недостатака у гарантном 

року. 

 

Банкарске гаранције не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 

одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова, и морају садржати клаузулу да су „безусловне, неопозиве, 

без права на приговор и плативе на први позив“, а у корист Наручиоца. 

Понуђач са којим буде закључен Уговор дужан је да достави средства обезбеђења у складу са 

потписаним уговором. 

Трошкови прибављања средства обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих 

обавеза у поступку јавне набавке представља неповратни трошак понуђача. Међутим у 

случајевима који су наведени у члану 88. Закона о јавним набавкама, ову врсту трошкова 

понуђач може наплатити од наручиоца.  

 

За предметну набавку је предвиђено да понуђач у понуди мора да достави Изјаву о 

достављању средства обезбеђења за повраћај авансног плаћања у вредности од 30% 

уговорене вредности,  са ПДВ,  са важношћу траје 30  (тридесет) дана дуже од дана  исплате 

аванса;.  

 

Изабрани понуђач је дужан да након потписивања Уговора, уз авансни рачун, достави бланко 

соло меницу са Меничним овлашћењем, Потврдом пословне банке о извршеној регистрацији 

менице и картоном депо потписа: 

за повраћај авансног плаћања у вредности од 30% уговорене вредности, са ПДВ, у року са 

важношћу 30 (тридесет) дана дуже од исплате аванса 

Меница мора бити потписана оригиналним потписом од стране законских заступника. 

Менична овлашћења која прате меницу морају бити потписана оригиналним потписом лица 

која су потписала меницу.  



  

Конкурсна документација за јавну набавка радова у отвореном поступку ЈН бр. 

2018/22 

71/ 73 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧIЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ 

ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

Наручилац није предвидео преузимање техничке документације и планова за предметну 

набавку. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦIЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, предајом на Писарницу органа или путем поште 

на адресу наручиоца или путем електронске поште на е-маил: јavnenabavke@savskivenac.rs 

 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 2018/22. 

 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 

за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и 

то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 

стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то 

и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  
 

16. КОРИIШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 

17. НАЧIН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 

УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

 

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

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

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

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка 

комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-маил: 

јavnenabavke@savskivenac.rs 

 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 

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

радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 

о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 

року од два дана од дана пријема захтева.  

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. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока 

за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
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7) потпис подносиоца.  

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као 

и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Градска општина Савски венац; јавна набавка ЈН 2018/22 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 

под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 

се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 

други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 

прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 


