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На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број 124/2012 у 

даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начина доказивања испуњености услова 

("Сл.гласник РС" бр. 29/2013), чл. 2. Правилника о изменама и допуна правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 104/2013),  Закона о 

планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 

42/2013, одлука УС - 50/2013, 98/2013,132/2014,145/2014 ), и  Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке бр.1/2015 ,дел.бр. 733. од 27.7.2015.године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку бр.1/2015 , дел.бр.734.  од  27.7.2015 . год. 

припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

У отвореном поступку за јавну  набавку радова на изградњи ФИСКУЛТУРНЕ 

САЛЕ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ ШКОЛЕ У ТРЕШЊЕВИЦИ  

ЈН бр.1/2015 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђење 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и 

сл. 

5 

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

чл.76. Закона и упутство како се доказује испуњеност 

тих услова 

6-10 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 11-20 

VI Образац понуде 21-24 

VII Спецификација радова са предмером 25-53 

VIII Модел уговора 54-59 

IX Образац структуре цене са упутсством како да се 

попуни 

60 

X Образац трошкова припреме понуде 61 

XI Образац изјаве о независној понуди 62 

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст. 2. 

Закона 

63 

XIII Oбразац изјаве 64 
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I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА 

Наручилац је Основна школа "Вук Караџић " 35207 Поточац  

www.osvk.edu.rs   

2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

Средства за реализацију јавне набавке број 1/2015 ЈН у отвореном поступку, обезбеђена 

су Буџетом општине Параћин за 2015. годину,у Годишњем финансијском плану 

прихода и расхода за 2015. Годину Наручиоца  на позицији 511223-Објекти за потребе 

образовања у износу од 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом у 2015.години а простали износ 

до висине процењене вредности предметне набавке са ПДВ-ом у 2016.години обезбеђен 

је на основу прибављене сагласности за преузимање обавеза по уговору за капитални 

пројекат који захтева плаћање у више година под  бројем  : 400-594/2015-01-III од 

7.7.2015.године за преузимање обавеза за финансирање изградње фискултурне сале у 

Трешњевици  од стране локалне самоуправе . 

3. ВРСТА  ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о 

јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр.124/2012), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начина 

доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 29/2013) и чл. 2. Правилника о 

изменама и допуна правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Сл.гласник РС" 

бр. 104/2013) . 

 
4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке су радови на изградњи фискултурне сале у издвојеном 

одељењу Основне школе "Вук Караџић " у Трешњевици ,  ЈН бр.1/2015 - шифра из 

ОРН 45212200- радови на изградњи спортских објеката. Предметна јавна набавка 

није обликована по партијама и није у питању резервисана јавна набавка. 

 

5. ЦИЉ ПОСТУПКА 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења вишегодишњег уговора о јавној 

набавци радова на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу основне школе 

'' Вук Караџић '' у Трешњевици  који ће бити реализовани  у 2015. и 2016.години. 

 

6. КОНТАКТ (лице или служба) 

 

Особа за контакт је Данијела Симић , тел. и факс је 035/ 8522-804, моб. 060/4490133  

email-skolapotocac@gmail.com или osvk.eunet.rs 

 

 

 

 

 

 

mailto:email-skolapotocac@gmail.com
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II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1.Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: .................................. Основна школа "Вук Караџић " 

Адреса:.........................................35 207 Поточац  

ПИБ:............................................. 101094642 

Матични број:............................... 07115989 

Шифра делатности:......................  8502 

Интернет страница: ..................... www.osvk.edu.rs 

 

2. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке се спроводи у отвореном поступку -  радови на изградњи 

фискултурне сале у  издвојеном  одељењу  Основне школе "Вук Караџић '' у 

Трешњевици  , ЈН бр.1/2015, шифра из ОРН: 45212200 – радови на изградњи 

спортских објеката  у свему према условима, спецификацији, динамици и потребама 

Наручиоца из конкурсне документације. Предмет јавне набавке ближе је одређен у 

делу конкурсне документације у оквиру дела техничка спецификација радова који су 

предмет јавне набавке. 

 

3. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама 

 

4. Врста оквирног споразума 

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума 
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III – ВРСТА УСЛУГЕ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 Предмет јавне набавке je iзвођење радова на изградњи фискултурне сале у 

издвојеном одељењу ОШ " Вук Караџић " у Трешњевици  ,  наручиоца ОШ "Вук 

Караџић '' са седиштем у Поточцу  , OРН:  45212200 

 

 Радове треба извести у складу са пројектом за добијање грађевинске дозволе за 

изградњу  фискултурне сале у издвојеном одељењу Основне школе" Вук Караџић  " у 

Трешњевици бр. 57-1/15- ГС од априла 2015.године.  

Надзор над спровођењем радова 

Надзор над радовима који су предмет јавне набавке, треба да утврди да ли су радови 

изведени у складу са Решењем о добијању грађевинске дозволе   бр.351-186/2015-04 од  

21.7.2015.године и  пројектом за добијање грађевинске дозволе за изградњу 

фискултурне сале у издвојеном одељењу Основне школе" Вук Караџић " у Трешњевици 

бр. 57-1/15- ГС од априла 2015.године                                  

 

 Период извршења  
Извођач је у обавези да радове на изградњи фискултурне сале у Трешњевици , изведе  

најкасније до 10.04.2016.године и преда инвеститору на основу Записника о пријему 

радова. 

- Радови се изводе након потписања уговора о извођењу радова, а по увођењу у посао 

од стране надзорног  органа. 

-Радови се изводе уз сагласност Општине Параћин број  400-594/2015-01-III од 

7.7.2015.године за преузимање обавеза по уговору за капитални пројекат који захтева 

плаћање у више  година , с тим да  радови морају бити окончани најкасније до  

10.04.2016.године.                          

 Понуђач је дужан да приликом достављања своје понуде,  уз своју понуду достави 

изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе 

које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине. 

 

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

односе на изградњу објекта, морају да се поштују приликом извршења уговора. 

 Место извођења радова 
Радови се изводе на катастарској парцели кп.бр. 1448/1  КО Трешњевица. 
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IV –  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  

ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ  

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

 

1.1. Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне 

услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и то: 

 

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

регистар; (чл.75. став 1. тач.1) Закона.) 

    2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

давања мита, кривично дело преваре; (чл.75. став 1. тач.2) Закона) 

    3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања односно слања позива за подношење понуда, (чл.75.став 1. 

тач.3) Закона ) 

    4) да је измирио  доспеле  порезе,  доприносе и друге  јавне дажбине у  складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; (чл.75. став 1. тач.4) Закона) 

    5)  понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које прозилазе из важећих прописа о заштити на раду, заштити животне 

средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл.75. став 

2.Закона.) 

 

 

1.2.   Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне   услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. и то: 

         

1) да располаже довољним кадровским капацитетом:  сматра се да понуђач 

располаже са довољним кадровским капацитетом, уколико има у радном односу 

најмање: 

 

 

- 1 (једно) запослено лице грађевинске  струке 

- 1 (једно) запослено лице машинске струке 

           -     1 (једно) запослено лице елекро струке: 

 

 

2) да располаже довољним техничким капацитетом: сматра се да понуђач 

располаже са довољним техничким  капацитетом у случају поседовања  

 

- камиона  носивости најмање  10 t   – 1 комад, 

- утоварне машине – 1 комад, 

- комбиноване машине – 1 комад 
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3 ) да располаже довољним финансијским капацитетом и то : да је 
понуђач у претходној , 2014.години остварио укупан пословни приход од радова 
у износу најмање од 30.000.000, 00 динара 

                                                        

  

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона . 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно. 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл.75. ст.1. тач.1) Закона: - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда;   

2) Услов из чл.75. ст.1. тач.2) Закона: - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење Основног суда или уверење Вишег суда  на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица *Напомена: (уколико уверење 

Основног суда не покрива и дела из надлежности Вишег суда онда је потребно 

доставити и уверење Вишег суда), којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) 

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 

суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

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

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

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре и 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 против примања или давања мита, 

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

месту пребивалишта).  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда; 

3) Услов из чл.75. ст.1. тач.3) Закона: - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 

му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која 

је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
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прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да 

му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која 

је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: Потврда 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  

      Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

4) Услов из чл.75. ст.1. тач.4) Закона: - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле обавезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  Доказ не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда; 

   5)  Услов из чл.75.ст.2. - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (образац изјаве 

дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом. 

 

* Сходно чл.22.Закона о уређењу судова, основни суд у првом степену суди за кривична дела за која је као главна 

казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет година и десет година ако за поједина од њих није 

надлежан други суд.Чланом 23.истог закона прописана је надлежност вишег суда. 

 

 

  2.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора да испуни 

додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, дефинисане чл.76.ЗЈН, 

што доказује: 

               

1) Да располаже довољним кадровским капацитетом понуђач доказује изјавом о 

особљу који раде за понуђача, а који ће бити одговорни за спровођење уговора и 

то достављањем копија личних лиценци за лица  која ће бити именована за 

одговорне извођаче радова  и то : 

 

- за грађевинске радове – фотокопија лиценце бр.400 или 401 или 410 

или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 417 или 419 или 700 или 

800 заједно са доказом о радном односу ових лица као што је уговор о 

раду или доказ да ће лица која иначе нису запослена код понуђача бити 

ангажована од стране понуђача у реализацији конкретне јавне набавке 

(нпр. преко уговора о делу или неког др.уговора у складу са позитивним 

прописима који регулишу дату област.) 

              -     за електро радове радове са лиценцом 450 или 451 или 453 или 750 

или 753  или 850 или 853 заједно са доказом о радном односу ових лица као што 

је уговор о раду  или доказ да ће лица која иначе нису запослена код понуђача бити 

ангажована од стране понуђача у реализацији конкретне јавне набавке (нпр. преко 

уговора о делу или неког др.уговора у складу са позитивним прописима који 

регулишу дату област.) 

             -        за машинске радове радове са лиценцом 430 или 432 или 434 или 436 

или 730 или 830, заједно са доказима о радном односу ових лица као што је уговор 

о раду или доказ да ће лица која нису запослена код понуђача бити ангажована од 

стране понуђача  у реализацији конкретне јавне набавке (нпр. преко уговора о делу 

или неког другог уговора у складу са позитивним прописима који регулишу ту 

област)  
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уз важећу потврду Инжењерске коморе Србије да је за сваку лиценцу која буде 

поднета , наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске 

коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета  

 

 

2)да располаже одређеним техничким капацитетом  понуђач доказује изјавом о  

опису понуђачеве техничке опремљености као и достављањем  копије  доказа  

који изабере (нпр: пописна листа или  списак основних средстава или уговор о 

куповини или очитана саобраћајна дозвола или рачун или уговор о лизингу или 

уговор о закупу) за: 

 

- камион носивости најмање  10 t – 1 комад, 

- утоварну машину – 1 комад, 

- комбиновану машину – 1 комад                                                                  

3) да располаже довољним финансијским капацитетом понуђач доказује : 
 правно лице:  Извештајем  о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за 
привредне регистре, а који садржи захтеване податке за 2014. годину  
Предузетници : Извештај о бонитету за јавне набавке који издаје Агенција за привредне 
регистре, а који садржи захтеване податке за 2014. годину, а предузетници који не воде 
двојно књиговодство (паушалци) достављају потврду о стварном укупном пословном 
приходу код пословне банке код које је отворен пословни-текући рачун (за 
2014.годину)  

Изјаве морају бити дате на меморандуму понуђача под материјалном и кривичном 

одговорношћу понуђача ( изјава о техничкој опремљености и изјава  о кадровском капацитету 

тј. о особљу која раде за понуђача).  Уколико изјаву потпише лице које није уписано у регистар 

као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

  

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 

достави наведене доказе испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона. 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

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

понуђача, чија је понуда на основу изввештаја за јавну набавку оцењена као 

најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

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

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
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Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 

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

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

 

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

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

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 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. 

 

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописан начин. 
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V –  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну 

документацију и водиће поступак на српском језику. 

 

2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 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: Основна школа "Вук Караџић"- 35207 Поточац , са 

назнаком ''Понуда за јавну набавку  радова на изградњи фискултурне сале у 

издвојеном одељењу ОШ "Вук Караџић " у Трешњевици , , ЈН бр.1/2015 - НЕ 

ОТВАРАТИ, поштом или лично на ОШ "Вук Караџић  " 35207 Поточац . Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена  до 31.08.2015. год. до 12,00 

часова.Отварање понуде је јавно и одржаће се одмах након рока за подношење понуда 

31.08.2015.године у 12,30 

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 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, сматра се 

неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи попуњен и оверен печатом овлашћеног лица : 

 

 Образац понуда 

 Образац –предмера радова  

 Модел уговора 

 Образац структуре цене са упутством како да се попуни 

 Образац изјаве о независној понуди 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона 

 Тражене доказе предвиђене IV делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност 

услова") 

 Предвиђена финансијска средства (понуђач је приликом подношења понуде , дужан 
да достави :  

 
1. . Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – понуђач се обавезује да у тренутку 

подношења понуде преда наручиоцу банкарску гаранцију за озбиљност понуде 

која ће бити са клаузулама :безусловна и платива на први позив.Банкарска 
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гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 10% од  вредности 

поднете понуде   ,са роком важности који је 30 ( тридесет ) дана дужи од дана 

отварања понуда. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде ако је : 

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде без 

сагласности наручиоца ;  

- понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од 

Наручиоца, као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из 

понуде; 

- понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за 

добро извршење посла 

Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном ако не садржи све наведене 

елементе.  Поднета банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за 

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

решавање спорова.Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је 

тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 ( инвестициони  ранг ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг 

агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 

складу с  прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 

агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 

тржишта(European Securities and Markets Authorities - ESMA) 

2.  . Оригинал писмо о намерама пословне банке  да ће издати у корист наручиоца неопозиву , 

безусловну банкарску гаранцију, плативу на први позив  и без права на приговор , за добро 

извршење посла  у висини од 10 % од вредности уговора  (15% у случају из члана 83. став 12. Закона о 

јавним набавкама ), са роком важења 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

Изабрани понуђач се обавезује  да у  року од 8 дана  од дана закључења уговора , преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла  , која ће бити са клаузулама : 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла  издаје се у 

висини  од 10 % од вредности уговора   са роком важности који je 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока  за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да 

се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла  у случају да 

понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

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

мањи износ  или промењену месну надлежност за решавање спорова.Понуђач може поднети 

гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 

најмање ниво кредитног квалитета 3 ( инвестициони  ранг ). Кредитни рејтинг додељује 

рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с  

прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази 

на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско 
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тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities - 

ESMA) 

2. . Оригинал писмо о намерама пословне банке  да ће издати у корист наручиоца неопозиву , 

безусловну банкарску гаранцију, плативу на први позив  и без права на приговор , за 

отклањање грешака у гарантном року . Изабрани понуђач се обавезује  да у  тренутку 

примопредаје предмета јавне набавке , преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року  , која ће бити са клаузулама : безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у  гарантном року издаје се у висини  од 10 % од  

вредности уговора  , са роком важности који je 5 (пет ) дана дужи од гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  у случају 

да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 

коришћења предмета уговора у гарантном року.Поднета банкарска гаранција  не може да 

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

надлежност за решавање спорова.Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је 

тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 ( 

инвестициони  ранг ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи 

подобних агенција за рејтинг коју је у складу с  прописима објавила Народна банка 

Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и 

сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од 

вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities - ESMA). 

 

3.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено 

 

4.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА 

 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа "Вук 

Караџић " 35207 Поточац  , са назнаком: 

"Измена понуде за јавну набавку  радова на изградњи фискултурне сале у 

издвојеном одељењу ОШ "Вук Караџић " у Трешњевици " ЈН бр.1/2015 – НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

"Допуна понуде за јавну набавку  радова на изградњи фискултурне сале у 

издвојеном одељењу ОШ "Вук Караџић " у Трешњевици " ЈН бр.1/2015 – НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

"Опозив понуде за јавну набавку  радова на изградњи фискултурне сале у 

издвојеном одељењу ОШ "Вук Караџић " у Трешњевици " ЈН бр.1/2015 – НЕ 

ОТВАРАТИ" или 

"Измена и допуна понуде за јавну набавку  радова на изградњи фискултурне сале у 

издвојеном одељењу ОШ "Вук Караџић " у Трешњевици " ЈН бр.1/2015 – НЕ 

ОТВАРАТИ"  
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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. 

 

5.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може зучествовати у више 

заједничких понуда.  

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

понуду са подизвођачем. 

 

6.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

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

(поглавље VI),  наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат  укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.Уколико уговор о јавној набавци буде 

закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај 

подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 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. 

 

7.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) до 6) Закона и то податке о: 

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражена средства обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара.Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе 

из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у 

складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања -    Плаћање се врши на основу 

испостављених привремених и  окончане ситуације, потписане од стране надзорног 

органа. Основ за плаћање окончане ситуације мора бити и Записник о примопредаји 

радова, потписан од стране представника извођача радова и надзора. Рок плаћања 

извршених радова по привременим и окончаној ситуацији је најдуже у року од 45 

календарских дана, након примљених привремених ситуација као и  окончане ситуације 

уз Записник о примопредаји радова, у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" бр.119/2012).. 

 Плаћања ће бити  извршена по  привременим ситуацијама и окончаној ситуацији. 

Привремене ситуације за изведене радове које  ће се испостављати током 2015. године  

биће плаћене највише до износа од  3.600.000, 00 динара са ПДВ-ом. 

Окончана ситуација за радове са ПДВ – ом биће испостављена у  2016.години, након 

потврде надзорног органа да су радови изведени у складу са  пројектом за добијање 

грађевинске дозволе за радове на изградњи фискултурне сале у издвојеном одељењу 

школе у Трешњевици бр. 57-1/15-ГС и Решењем одељења за урбанизам о добијању 

грађевинске дозволе за наведене радове  бр. 351-186/2015-04  од 21.7.2015.године . 

8.2. Захтев у погледу времена и места извршења набавке и гарантног рока –    Радови се 

изводе на катастарској парцели кп.бр.1448/1  Трешњевица КО Ттрешњевица с тим да 

морају бити изведени најкасније до 10.4.2016.године са гарантним роком од 24 месеца 

од дана примопредаје радова. 

 

8.3. Захтеви у погледу рока важења понуде – Рок важења понуде не може бити краћи од 

30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је 

дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 

 

9.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, за све 

предвиђене радове и свим осталим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке, с тим да ће за се за оцену понуде узимати у обзир, цена без 

пореза на додату вредност. У цену урачунати све пратеће и остале зависне трошкове. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. По закључењу уговора, 

уговорена цена не може се мењати. 
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10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

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

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија и привреде, а локалним пореским обавезама у Општинској управи Параћин – 

Локална пореска администрација. 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 Понуђач је дужан да у понуди достави: 
1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – понуђач се обавезује да у тренутку 

подношења понуде преда наручиоцу банкарску гаранцију за озбиљност понуде која 

ће бити са клаузулама :безусловна и платива на први позив.Банкарска гаранција за 

озбиљност понуде издаје се у висини од 10% од  вредности поднете понуде  ,са 

роком важности који је 30 ( тридесет ) дана дужи од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако је : 

- понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде без 

сагласности наручиоца ;  

- понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од 

Наручиоца, као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из 

понуде; 

- понуђач није успео или је одбио да достави тражену банкарску гаранцију за 

добро извршење посла 

Банкарска гаранција ће се сматрати неисправном ако не садржи све наведене 

елементе.  Поднета банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за 

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

решавање спорова.Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је 

тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 ( инвестициони  ранг ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг 

агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 
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складу с  прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг 

агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг 

агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и 

тржишта(European Securities and Markets Authorities - ESMA) 

 
2.  . Оригинал писмо о намерама пословне банке  да ће издати у корист наручиоца неопозиву , 

безусловну банкарску гаранцију, плативу на први позив  и без права на приговор , за добро 

извршење посла  у висини од 10 % од вредности уговора  (15% у случају из члана 83. став 12. Закона о 

јавним набавкама ), са роком важења 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

Изабрани понуђач се обавезује  да у  року од 8 дана  од дана закључења уговора , преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла  , која ће бити са клаузулама : 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла  издаје се у 

висини  од 10 % од  вредности уговора   са роком важности који je 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока  за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 

извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да 

се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла  у случају да 

понуђач не буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  

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

мањи износ  или промењену месну надлежност за решавање спорова.Понуђач може поднети 

гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 

најмање ниво кредитног квалитета 3 ( инвестициони  ранг ). Кредитни рејтинг додељује 

рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с  

прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази 

на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско 

тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities - 

ESMA) 

3 . Оригинал писмо о намерама пословне банке  да ће издати у корист наручиоца неопозиву , 

безусловну банкарску гаранцију, плативу на први позив  и без права на приговор , за 

отклањање грешака у гарантном року . Изабрани понуђач се обавезује  да у  тренутку 

примопредаје предмета јавне набавке , преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року  , која ће бити са клаузулама : безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за отклањање грешака у  гарантном року издаје се у висини  од 10 % од  

вредности уговора  , са роком важности који je 5 (пет ) дана дужи од гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року  у случају 

да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 

коришћења предмета уговора у гарантном року.Поднета банкарска гаранција  не може да 

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

надлежност за решавање спорова.Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је 

тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 ( 

инвестициони  ранг ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи 

подобних агенција за рејтинг коју је у складу с  прописима објавила Народна банка 

Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и 

сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од 

вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities - ESMA). 
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Писма о намерама морају да гласе на наручиоца тј. на Основна школа" Вук Караџић" 

35207 Поточац , ПИБ-101094642, матични број -07115989 . 

 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЉЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

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

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде најкасније 5. дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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. 1/2015" 

Ако наручилац измени или допуни кокурсну 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. Комуникација у поступку јавне набавке врши се 

искључиво на начин одређен чл. 20. Закона. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЉЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (чл.93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако 

се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних рефенци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чл. 83. Закона, а који има негативну референнцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 

буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулума: 

безусловна и платива на први позив.Банкарска гаранција за добро извршење посла 

издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора , са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 
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трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа 

понуђена цена" без ПДВ-а. 

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о уаштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат  је у 

поглављу XII конкурсне документације). 

 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

20. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

- је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, 

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове и додатне услове за учешће у 

поступку, 

- понуђач није доставио тражена средства обезбеђења  ( банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде , оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције 

за добро извршење посла као и  оригинал писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року ) 

- је понуђач понудио краћи рок важења понуде од прописаног конкурсном 

документацијом,  

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
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21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

 

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

или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се 

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

Немањина  22-26,  11000  Београд,  а  предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту 

права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту 

права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. 

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

сваке радње наручиоца, осим ако овим законом 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, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.Уколико се захтевом за заштиту 

права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен  од стране 

наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања. У том случају подношење захтева за заштиту права долази до 

застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл.109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана пријема одлуке.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 оспорати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уплати таксу на следећи рачун: 

Текући рачун: 840-742221843-57, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: 

буџет Републике Србије; Износ: 80.000,00 динара.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл.138. – 167. Закона. 

 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона. 

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

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

Закона. 
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VI - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

Понуда бр.__________ од __________________ за јавну набавку радова на ИЗГРАДЊИ 

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ТРЕШЊЕВИЦИ , број 1/2015 

 

 

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-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

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

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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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 подизвођач 
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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) јавна набавка радова на  ИЗГРАДЊИ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У 

ТРЕШЊЕВИЦИ , JН број 1/2015 

 

 

 

 

УКУПНА  ЦЕНА без ПДВ-а за 

предвиђене радове: 

 

 

 

________________дин. (без ПДВ-а) 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом за предвиђене 

радове: 

 

 

 

________________дин. (са ПДВ-ом) 

 

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана 

од дана отварања понуда): 

 

 

 

________________дана од дана отварања 

понуда 

 

Место извођење радова: 

 

Трешњевица 

 

Рок извођења радова  

 

 

__________________ 

( извођење радова мора бити завршено 

најкасније до 10.04.2016.године) 

 

 

 

 

 

 

 

          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 бр. VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            СПЕЦИФИКАЦИЈА  РАДОВА  

                      СА  ПРЕДМЕРИМА 
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- ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ -              

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ             

                

1 

Израда овереног катастарско-топографског плана. 
Геодетски радови на обележавању објекта и 
исколчавању темеља објекта. Картирање 
снимљених темеља. Oбрачун паушално.   

пауша
лно       

 2 

Разбијање АБ плато за кошарку d=20cm, са 
одвозом шута на депонију до 5 km. Oбрачун по m2. m2 240,00 x 

 
 = 

 3 

Пробијање отвора на постојећем објекту са 
истовременом израдом аб надвратне греде. Дим 
отвора 1710/211, са израдом шпалетне од 
продужног малтера. Oбрачун по ком. ком 1,00 x 

 
 = 

 4 

Уградња фиксних репера за контролу вертикалних 
кота објекта. Oбрачун по комаду уграђеног репера. ком 4,00 x 

 
 = 

   УКУПНО           

 II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ             

                

1 

Планирање терена са ископом +-20 cm скидање 
хумуса машинским путем и одвоз непотребногх 
материјала ван градилишта што је ценом 
урачунато. Oбрачун по m2. m2 266,00 x 

 
 = 

 2 

Ручни ископ земље III категорије са вертикалним 
одсецањем ивица за стопе темеља димензија по 
пројекту, са одбацивањем исте до ивице ископа 
или са утоваром у транспортно средство.Копање 
извршити са правилним одсецањем бочних страна 
и тражене коте дна са тачношћу ±5 cm и 
евентуалним разупирањем ровова. Oбрачун по m3. m3 3,18 x 

 
 = 

 3 

Машински ископ земље III категорије са 
вертикалним одсецањем ивица за стопе темеља 
димензија по пројекту, са утоваром исте у 
транспортно средство.Koпање извршити са 
правилним одсецањем бочних странаp и тражене 
коте дна са тачношћу ±5cm. Oбрачун по m3. m3 355,00 x 

 
 = 
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4 

Насипање и статичко утискивање ломљеног камена 
(дробина ломљеног камена) димензија 10-15 cm, 
испод темеља у слоју од 20 cm. Oбрачун по m3. m3 39,77 x 

 
 = 

 5 

Насипање и статичко утискивање ломљеног камена 
(дробина ломљеног камена) димензија 10-15 cm, 
испод подова у слоју од 20 cm. Oбрачун по m3. m3 84,04 x 

 
 = 

 6 

Насипање и набијање иберлауфа испод темеља у 
слоју 20+10 cm до потребне збијености MСмин35, a 
проверу извршити у складу са SRPS U.B1.046 
кружном плочом. Oбрачун по m3. m3 59,65 x 

 
 = 

 7 

Насипање и набијање иберлауфа испод подова у 
слоју 20+10 cm до потребне збијености MSmin35, a 
проверу извршити у складу са SRPS U.B1.046 
кружном плочом. Oбрачун по m3. m3 147,07 x 

 
 = 

 8 

Насипање и набијање шљунка око стопа, испод 
тротоа, a набијање вршити у слојевима од по 10 cm 
до потпуне збијености MS 35. Oбрачун по m3. m3 99,64 x 

 
 = 

 9 

Oдвоз земље у самониклом стању до 5 km даљине 
са утоваром и истоваро. Oбрачун по m3. m3 411,38 x 

 
 = 

   УКУПНО           

 III ЗИДАРСКИ РАДОВИ             

1 

Зидање зидова гитер блоком дебљине 20 и 25cm у 
прод. малтеру 1:3:9  MB 15, дим 19/19/25 МM 50. 
Зидање мора бити чисто и са правилним 
везама.Спојнице морају бити добро заливене 
малтером, редови морају бити потпуно 
хоризонтални, a малтер у спојницама не сме бити 
већи од 1 cm. Oзидани делови морају бити 
вертикални као и ивице тако и све видне површине 
зидова. Исцурели малтер из спојница мора зидар, 
док је малтер још свеж, да окреше мистријом. 
Oбрачун по m3.             

  приземље+поткровље m3 28,03 x 
 

 = 
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2 

Зидање зидова олакшаним блоком дебљине 20 и 
25 cm у прод. малтеру 1:3:9  MB 15, дим 19/19/25 
MM 50(сала). Зидање мора бити чисто и са 
правилним везама. Спојнице морају бити добро 
заливене малтером, редови морају бити потпуно 
хоризонтални, a малтер у спојницама не сме бити 
већи од 1 cm. Oзидани делови морају бити 
вертикални као и ивице тако и све видне површине 
зидова. Исцурели малтер из спојница мора зидар, 
док је малтер још свеж, да окреше мистријом. 
Oбрачун по m3. m3 86,82 x 

 
 = 

 3 

Зидање зидова d=10 cm шупљом опеком у прод 
малтеру 1:2:6 сa истовременом израдом аб 
серклажа 10x20 cm aрмиран са +- 2fi 12 U fi 6/10/20  
GA 240/360,MB20 који је заједно са оплатом и 
арматуром oбухваћен ценом за зидање и неће се 
посебно зарачунавати. Зидање мора бити чисто и 
са правилним везама. Спојнице морају бити добро 
заливене малтером, редови морају бити потпуно 
хоризонтални, a малтер у спојницама не сме бити 
већи oд 1 cm. Oзидани делови морају бити 
вертикални кao и ивице тако и све видне површине 
зидова. Исцурели малтер из спојница мора зидар, 
док је малтер још свеж, да окреше мистријом, 
зарачунати скелу. Oбрачун по m2. m2 47,00 x 

 
 = 

 4 

Mалтерисање зидова и плафона прод. малтером 
1:3.9 у два слоја са предходним прскањем цем 
млеком. Пре почетка малтерисања, oпеке на 
зидовима морају бити чисте а фугне удубљене како 
би малтер боље прионуо на зид. Oбрачун по m2. 
Урачунати скелу.-aнекс m2 326,65 x 

 
 = 

 5 

Малтерисање ивица бетонских површина стубова и 
греда цементним малтером 1:3 у два слоја са 
предходним прскањемцем млеком.Пре почетка 
малтерисања, површине морају бити чисте.  
Rš=0,5m. Обрачун по m. Урачинати скелу.-анекс m 156,40 x 

 
 = 

 6 
Малтерисање зидова и плафона прод. малтером 
1:3:9 у два слоја са предходним прскањем цем 
млеком. Пре почетка малтерисања, опеке на 
зидовима морају бити чисте а фугне удубљене како 
би малтер боље прионуо на зид. Обрачун по m2. 
Урачунати скелу.-сала m2 455,19 x 

 
 = 

 7 

Малтерисање зидова фасаде цементним малтером 
1:3 преко рабиц мрежице са потребном скелом. 
Обрачун по m2.  m2 580,09 x 

 
 = 

   УКУПНО           
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IV БЕТОНСКИ РАДОВИ             

                

1 
Бетонирање темељних трака и самаца у ископаном 
земљишту са потребном оплатом армираним 
бетоном MB30. Oбрачун по m3. m3 36,58 x 

 
= 

 2 

Бетонирање темељних зидова дебљине 20 i 25 cm 
у двостраној оплати бетоном MB 20, укључујући сав 
потребни помоћни материјал. Oбрачун по m3. m3 12,52 x 

 
= 

 3 

Бетонирање темељних греда армираним бетоном 
MB30 bxd=25x40 cm са потребном двостраном 
оплатом, укључујући сав потребан помоћни 
материјал. Oбрачун по m2. m3 1,51 x 

 
= 

 4 

Бетонирање подложног бетона испод темеља и 
подова у свему према геомеханици и статичком 
прорачуну, дебљине 5 cm MB 20 са извођењем 
потпуно равних површина, ради бољег налегања 
темеља. Oбрачун по m3. m2 485,80 x 

 
= 

 5 

Израда цементног естриха са равнањем дебљине 4 
cm са урачунатом арм мрежом Q131 . Oбрачун по 
m2. m2 404,61 x 

 
= 

 6 Бетонирање тротоара од неармираног бетона 
MB20 d=10 cm. Oбрачун по m2. m2 105,00 x 

 
= 

 7 

Бетонирање прилаза са рампом од армираног 
бетона MB20, Q1818,  d=12 cm . Oбрачун по m2. m2 6,50 x 

 
= 

 8 

Бетонирање пода од армираног бетона MB30 d=10 
cm мрежом Q188. Oбрачун по m2. m2 394,73 x 

 
= 

 9 

Бетонирање надвратника и надпрозорника, 
хоризонталних и вертикалних серклажа армираним 
бетоном MB20. Ценом је зарачуната оплата. 
Oбрачун по m3. m3 28,53 x 

 
= 

 10 

Бетонирање аб полумонтажне таваниц d=20 cm 
бетоном MB20, са свим потребним подупирањима, 
оплатама и обезбеђењима. Oбрачун по m2. m2 55,23 x 

 
= 

 11 

Бетонирање аб стубова S1 и S2 дим 30x45x650 i 
25x30x870 cm, бетоном MB30, са свим потребним 
оплатама обезбеђељима и потребним помоћним 
материјалом. Oбрачун по m3. m3 11,40 x 

 
= 
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12 

бетонирање аб степенишних плоча са израдом 
степеника, плоча дебљине 15 cm, MB 20, са 
потребном оплатом и подупирањима, 
oбезбеђењима и материјалом. Oбрачун по m2. m2 9,52 x 

 
= 

   УКУПНО           

                 

V АРМИРАЧКИ РАДОВИ             

                

1 Набавка, чишћење, исправљање, сечење, 
савијање, постављање и монтажа арматуре. 
Oбрачун по kg. Koличина је узета апроксимативно 
на основу количине бетона. Стварна количина 
након израде детаља арматуре. 

kg 
10320,

00 x 
 

= 
   УКУПНО           

   

              

VI TЕСАРСКИ РАДОВИ             

                

1 Набавка и постављање дрвене конструкције од 
чамове грађе II класе. Oбрачун по m2 oснове крова. 

m2 93,59 x 
 

= 
 2 Прикривање дрвених летви 3/5 cm на дрвену 

конструкцију за постављање црепа. Oбрачун по m2. 

m2 103,20 x 
 

= 
   УКУПНО           

 VII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ             

                

1 Набавка и покривање сендвич панелима d=17 cm 
са испуном од полиуретанске пене и 
коефицијентом термоизолационог материјала l=0,04 

W/mK од пластифицираног челичног ватроотпорног 

лима у боји по рал тон карти, са свим потребним 
спојним  средствима и механизацијом и потребним 
обезбеђењима сигурносног рада на висини. 
Покривач треба да има укупни коефицијент 
пролаза топлоте max U= 0,143 W/m2K (KK1 из 
EEE). Oбрачун по m2. 

m2 371,35 x 
 

= 
 2 Набавка и покривање анексног дела фалцованим 

црепом. Oбрачун по m2. m2 103,26 x 
 

= 
 3 Покривање слемена слемењацима. Oбрачун по m. 

m 6,82 x 
 

= 
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4 Набавка и уградња опсива слемена 
пластифицираним лимом развијене ширине 60 cm 
са свим потребним спојним средствима у боји 
панела. Oбрачун по m. 

m 24,56 x 
 

= 
   УКУПНО           

                 

                

                

VII
I 

БРАВАРСКИ РАДОВИ 

            

1 Израда и монтажа челичних рожњача од HOP 
кутијастих профила, a према статичком прорачуну и 
задатим детаљима са монтажом у свему према 
прописима( рожњаче, спрегови). Урачунати сва 
потребна подизања. Конструкцију бојити завршно 
два пута на предходном слоју минијума, као и 
обезбеђење доказа о тестирању варова. 
Обезбедити ватроотпорност у свему по елаборату 
о заштити од пожара. Oбрачун по kg. 

kg 
4995,0

0 x 
 

= 
 2 Израда и монтажа челичних решеткастих носача, 

са свим потребним анкер плочама и анкерима, у 
свему према статичком прорачуну и задатим 
детаљима и прописима. Урачунати сва потребна 
подизања. Конструкцију бојити завршно два пута на 
предходном слоју минијума, као и обезбеђење 
доказа о тестирању варова. Oбезбедити 
ватроотпорност у свему по елаборату о заштити од 
пожара. Oбрачун по kg. 

kg 
2310,0

0 x 
 

= 
 3 

Израда и монтажа против пожарних врата, 
димензија  
170 x 210 cm. Врата урађена у свему према против 
пожарним условима - са степеном отпорности 
према пожару 120 минута. Врата опремљена са 
свим потребним оковом, рукохватом, одбојницима 
са обе стране врата и бравом. Бојена у RAL по 
захтеву ивеститора. Врата са сензором спојеним на 
против пожарну централу, тако да се аутоматски 
затварају у случају пожара и oстају у затвореном 
положају. У свему према шеми браварије (11 ). Све 
мере проверити на лицу места. Oбрачун по комаду. ком 1,00 x 

 
= 

   УКУПНО           
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IX ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

            

1 Израда термоизолације подова од полистиренских 
плоча са коефицијентом l=0,041W/mK  d=10 cm са 
постављањем pvc фолије у поду приземља (PT1 iz 
EEE). Oбрачун по m2. 

m2 397,69 x 
 

= 
 2 Набавка и опшивање подужних зидова и калкана на 

сали и анексу изолацијом од минералне тј камене 
вуне за контактне фасаде d=12 cm, са свим 
потребним везивним средствима и материјалом са 
коефицијентом l=0,036W/mK (SZ1, SZ2, 3, 4 и MK1 
из EEE). У цену урачуната потребна механизација, 
скела и потребним обезбеђењем сигурног рада на 
висини. Oбрачун по m2. 

m2 514,20 x 
 

= 
 3 Набавка и опшивање косог крова изолацијом T типа 

ursa xpsN- III-I, d=22 cm, са коефицијентом 

l=0,034W/mK,  са постављањем фолијете(KK2 из 
EEE). У цену урачуната потребна механизација и 
поребно oбезбеђење сигурног рада на висини. 
Oбрачун по m2. 

m2 19,71 x 
 

= 
 4 Израда термоизолације плафона 

термоизолационим материјаломI, типа URSA XPS 
N-FT са коефицијентом l=0,039W/mK дебљине 14 
cm са постављањем паропропусне и pvc фолије 
(RK1 из EEE). Oбрачун по m2. 

m2 61,50 x 
 

= 
 5 Израда хоризонталне и вертикалне изолације 

зидова и подова од једног премазабитулитом, 
једног слоја кондора 4 и премазивањем спојева 
битуменом. Зидови преко којих се врши Oбрачун по 
m2. 

            

  a) хоризонталне са подизањем уз зидове висине 20 
cm- варени кондор 4 m2 395,00 x 

 
= 

   б) вертикалне - варени кондор 4 m2 33,50 x 
 

= 
   УКУПНО           

                 

X СТОЛАРСКИ И СТАКЛОРЕЗАЧКИ 
РАДОВИ             

1 
Израда,бојење и лакирање, транспорт и уградња 
једнокрилних врата од медијапана 4mm с 
картонским саћем, снадбевена кваком и бравом, 
завршно обојена полиуретанским лаком. Oбрачун 
по ком.             

  90/210 - ознака 3 и 4 ком 3,00 x 
 

= 
   75/210 – ознака 5 ком 3,00 x 

 
= 
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2 

Израда и монтажа једнокрилних и двокрилних 
прозора застакљених термо стаклом 4+15+4 mm, 
пуњени аргоном, oд pvc шестокоморних 
термопрофила у белој боји са свим потребним 
оковима a у свему по пројекту са укупним 
коефицијентом пролаза топлоте max U= 1,471 
W/m2K. Зарачунати засторе од алуминијумских 
венецијанера. Oбрачун по ком.             

  80/80 -oзнака 1 ком 7,00 x 
 

= 
   80/60 – oзнака 2 ком 1,00 x 

 
= 

   180/160 – oзнака 6 ком 2,00 x 
 

= 
   550/230 - нагибни са сајлом за отварање 10 ком 3,00 x 

 
= 

 3 

Израда и монтажа двокрилних улазних врата 
застакљених термопанелом d=3 cm од ал 
термопрофила у белој боји. Oбрачун по ком.             

  180/220 двокрилна врата - ознака 7 ком 1,00 x 
 

= 
   170/210 двокрилна врата – oзнака 8 ком 1,00 x 

 
= 

   240/210 двокрилна врата – oзнака 9 ком 1,00 x 
 

= 
   УКУПНО 

          

 XI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

            

1 Набавка и облагање зидова кер плочицама 25x35 I 
класе на лепку, фугна на фугну у туш кабинама до 
висине 2,25 m у вц-има 1,5 m. Oбрачун по m2. 

m2 45,50 x 
 

= 
 2 Набавка и облагање подова неглазираним 

гранитним противклизним плочицама 30x30 I класе 
на лепку. Oбрачун по m2. 

m2 81,50 x 
 

= 
 3 Набавка и облагање подова степеница 16/29/118 

cm неглазираним гранитнимпротивклизним 
керамичким плочицама 30x30 I класе на лепк. 
Oбрачун по ком. 

ком 16,00 x 
 

= 
 4 Набавка и облагање зидова соклом од керамичких 

плочица висина сокле 7 cm на лепку. Oбрачун по m. 

m 63,50 x 
 

= 
   УКУПНО 

          

 XII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 
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1 Набавка и транспорт материјала и полагање 
хомогене винилне подне облоге са недирекционим 
дезеном, дебљине 2 mm, класе хабања T (по EN 
600 и 660) ,са ПУР заштитом, отпорност на ватру  
Bfl S1 (пo EN 13501-1), тежине до 2690g/m2, класе 
34-43 (EN 685), отпоран на клизање R9, ролне 
димензије 2X23 m, да не подржава развој буђи и 
гљивица, a нa предходно припремљену и изравнату 
цементну кошуљицу (макс. влажност 2%). Украјње 
винилне подне облоге на суво, лепљење на под 
дисперзивним, еколошким лепком - са варењем 
спојева електродом у боји изабране подне облоге. 
Након варења спој довести у идеалну раван са 
подом. Све подове извести са заобљеним 
прелазом и вертикалним холкерима нa месту споја 
са зидом у висини oд 15 cm.  Квалитет и врста 
облоге у класи сличној произвођача "TARKETT - 
Megalit" или слично. 
Сав настали отпад  однети на градску депонију. 
Обрачун по  m

2
 изведене површине пода са 

обрачунатим холкерима 
(развијена површина) 

m2 327,20 x 
 

= 
   УКУПНО 

          

 XII
I 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

            

                

1 Бојење зидова и плафона дисперзионом бојом са 
глетовањем у два слоја и свим потребним 
предрадњама. Зарачунати скелу. Oбрачун по m2. 

m2 816,50 x 
 

= 
   УКУПНО 

          

 XI
V 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

            

1 Израда висећих олука од поцинкованог лима d=0.55 
mm четвороугаоног попречног пресека са држачима 
и постављени у нагибу 0.1% , развијене ширине 55 
cm заједно са опшивањем стрехе лимом раз 
ширине 33 cm. Oбрачун по m. 

m 67,00 x 
 

= 
 2 Израда олучних вертикала од поц лима d=0.55 mm 

нa кукама 40/3, oлук јe четвртастог пресека 
развијене ширине 5 5cm. Oбрачун по m. 

m 36,00 x 
 

= 
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3 Опшивање ветрлајсни, калкана пластифицираним 
лимом d=0,mm, развијене ширине 33 cm. Oбрачун 
по m. 

m 26,00 x 
 

= 
 4 Набавка и уградња опсива на споју кровни панел - 

фасада, у калканима сале, oд пластифицираног 
лима развијене ширине 55 cm d=0,6 mm. Oбрачун 
по m. 

m 37,50 x 
 

= 
 5 Набавка и уградња окапница на завршетку панела, 

калканима од пластифицираног лима развијене 
ширине 55 cm. Oбрачун по m. 

m 37,50 x 
 

= 
 6 Набавка и уградља окапница на забршетку панела 

памплех од пластифицираног лима 0,6 mm 
развијене ширине 60 cm. Oбрачун по m. 

m 50,00 x 
 

= 
                 

  УКУПНО           

 X
V ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ             

                

1 Завршно бојење фасаде акрилним малтером са 
претходним наношењем акрилне подлоге. Oбрачун 
по m2. m2 580,90 x 

 
= 

 
  

УКУПНО 
          

                 

X
VI 

РАЗНИ РАДОВИ  

            

                

1 Набавка и монтажа заштитних решетки на 
прозорима сале, изређене од челичних профила у 
свему по пројекту дим 570/300 завршно обојено. 
Oбрачун по ком. 

КОМ 7,00 x 
 

= 
 2 Обележавање граница терена бојењем пода 

специјалним полиуретанским бојама. Oбрачун 
паушално. 

пауш 1,00 x 
 

= 
 3 Набавка и уградња дрвене ламперије 2,2 cm нa 

дрвену конструкцију, премазима заштитиним 
лазурним премазом у два слоја. Oбрачун по m2. 

m2 75,00 x 
 

= 
 4 

Израда солбанака на прозорима од ал лима у белој 
боји са постављањем тер хартије испод лима и 
силиконирањем споја солбанка и зида. Oбрачун по 
m. m 50,00 x 

 
= 
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5 

Израда металне ограде за прилазну лампу у свему 
према правилнику, oд металних профила, 
минизирано и два пута завршном бојом премазано. 
Oбрачун по m. m 8,80 x 

 
= 

 6 

Израда металне ограде на унутрашњем 
степеништу, oд кутијастих профила 50,50.3 појасни 
и испуне 20,20,2, минизирано и два пута завршном 
бојом премазано, анкерисано у свему по пропису. 
Oбрачун по m. m 7,30 x 

 
= 

 6 Трошкови завршног чишћења објекта. Oбрачун по 
m2. m2 397,69 x 

 
= 

 7 

Набавка и уградња стубова за одбојку са 
потребним анкерисањем у под. Oбрачун по ком. ком 2,00 x 

 
= 

 8 

Набавка и уградња стубова за кошарку са таблом 
од плексигласа са потребним анкерисањем у под. 
Oбрачун по ком. ком 2,00 x 

 
= 

  

         УКУПНО           

                 
                
                
                
  

 
            

  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА             

  

              

  

              

  

              

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ            

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ            

III 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

           

IV БЕТОНСКИ РАДОВИ            

V АРМИРАЧКИ РАДОВИ            

VI ТЕСАРСКИ РАДОВИ            

VII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ            

VII БРАВАРСКИ РАДОВИ            
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I 

IX ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
          

 

X СТОЛАРСКИ И СТАКЛОРЕЗАЧКИ 
РАДОВИ           

 

XI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ            

XII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

          

 

XII
I 

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

          

 

XI
V 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

          

 

X
V ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ           

 

X
VI 

РАЗНИ РАДОВИ 

          

 

                

  УКУПНО            
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- МАШИНСКИ РАДОВИ – 
2.2.1 ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА 

   

                 

 

A. OПРЕМА 
       

            
 

  
 

1 Испорука и монтажа 
ливених чланкастих 
радијатора (25 комада) 
са чеповима, 
радијаторским 
редукцијама и 
носачима, 
произвођача 
"Радијатор" Зрењанин 
или прозвођача са 
сличним 
карактеристикама, 
Обрачун по комаду. 

 
          

 
  

 
  

 
          

   
 

  
 

          
   

 
  

 
          

 

                  
 

  

 

  Mодел/Tип: 3/600/110 кoм 370 x 
 

  

      2 Испорука и монтажа 
маске за радијаторе за 
модел: 3/600/110, 
различитих дужина 
према броју чланака, 
oд пуног дрвета, МДФ-
a или универ плоча: 

 
          

       
 

          
       

 
          

       
 

          
 

      
 

          
 

            

3/600/110 - 
~l. 2 ком 3 x 

 
  

  

            

3/600/110 - 
~l. 5 ком 1 x 

 
  

  

            

3/600/110 - 
~l. 7 ком 1 x 

 
  

  

            

3/600/110 - 
~l. 8 ком 1 x 

 
  

  

            

3/600/110 - 
~l. 12 ком 2 x 

 
  

  

            

3/600/110 - 
~l. 15 ком 1 x 

 
  

  

            

3/600/110 - 
~l. 20 ком 16 x 

 
  

      3 Испорука и монтажа 
лоптастог навојног 
вентила на 
вертикалама, В1 i В2: 

 
          

 

      
 

          
             DN40 NP6 ком 2 x 

 
  

              DN20 NP6 ком 2 x 
 

  

  
    4 Испорука и монтажа 

радијаторских вентила  
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са термоглавама, 
следећих 
карактеристика:             

 
      

   

R1/2"  ком 10 x 
 

  

  
    5 Испорука и монтажа 

радијаторских вентила, 
обични двоположајни, 
следећих 
карактеристика: 

 
          

   
 

  
 

          
 

                  
 

      

   

R1/2"  ком 15 x 
 

  

  
    6 Испорука и монтажа 

радијаторских навијка, 
следећих 
карактеристика:  

            
 

  
 

              
 

          R1/2"  ком 25 x 
 

  

  

            

  

УКУПНО: 
A   

  

                 

 

Б. ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ 
 

  
 

  
    

    1 Испорука и монтажа 
челичних шавних цеви, 
хидроиспитаних, уз 
предходно чишћење и 
антикорозивну заштиту 
у два премаза и 
завршном белом 
радијаторском бојом, 
следећих дим: 

 

          
 

  

 

  
 

          
   

 

  
 

          
   

 

  
 

          
 

  

 

              

 
  

 

       21,3 x 2,0 mm m' 84 x 
 

  

  
  

 

       26,9 x 2,3 mm m' 56 x 
 

  

  
  

 

       33,7 x 2,6 mm m' 42 x 
 

  

  
  

 

       42,4 x 2,6 mm m' 72 x 
 

  

  
  

 

     48,3 x 2,6 mm m' 30 x 
 

  

  
    2 Испорука и монтажа 

челичног фитинга и 
помоћног материјала 
за израду инсталације; 
25% oд поз. 1 
 
 

 
          

 
  

 

  

 
          

 

        0,25 X 

 
  

  

            

  

УКУПНО: 
Б   

  

                 

 

2.2.1) A. ОПРЕМА  -----------------------  ДИН:   
  

   

Б. ЦЕВНА МРЕЖА И ФИТИНГ---- ДИН:   
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УКУПНО 2.2.1. ДИН:   
  

                 

         

 

 

       

 

2.2.2 Припремно завршни радови 
   

          
            

 
    1 Испитивање 

инсталације, хладна и 
топла проба. 
 
 

 
          

 

  
 

              
 

 
        паушално           

  
    2 Грађевински радови на 

пробијању отвора и 
враћање комплетно у 
првобитно стање. 
 

 

          
 

  
 

  
 

          
 

                  

 
          паушално           

  
  

 

3 Отварање и затварање 
градилишта, 
транспортни трошкови 
и остали ситан 
неспецифициран 
материјал. 
 
 

 
          

 
  

 

  
 

          
 

  
 

              
 

 
        паушално           

  

   

УКУПНО 2.2.2. ДИН:   

  

                 

                 

 

2.2.3 Пројектна документација 
   

                 
    

 

             
 

  
 

              
 

                     

  
  

 

1 Израда атестно-
техничке 
документације са 
прављењем записника 
и овером овлашћене 
институције. 

            
 

  
 

              
 

  
 

              
 

          паушално           

  

   

УКУПНО 2.2.3. ДИН: 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА:    
    

               
  

 

 

2.2.1. 
ИНСТАЛАЦИЈА РАДИЈАТОРСКОГ 
ГРЕЈАЊА - 

УКУПНО 
ДИН:   

  

 

2.2.2. 
ПРИПРЕМНО - ЗАВРШНИ 
РАДОВИ ------------- 

УКУПНО 
ДИН:   

  

 

2.2.3. 
ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ---
------------ 

УКУПНО 
ДИН:   

  

 
           

   
  

 

            

СВЕГА 
ДИН: 
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    - ЕЛЕКТРО РАДОВИ- 

 
      

 
 

  
     

  
    

A ИНСТАЛАЦИЈА ЈАКЕ СТРУЈЕ 
    

   1.  РАЗВОДНИ ОРМАНИ И 
РАЗВОДНЕ ТАБЛЕ 

    

1 

Израда, испорука и уградња SIP 
кутије на предвиђеном месту од 
декапираног лима, за и зид, 
потребних димензија са вратима 
и кључем у који се смешта 
следећа опрема:  

    

  

  

  

Cu сабирница (30x5x250) mm зa 
"зeмљу" на коју прикључити 
уземљење и све металне масе 
објекта  

ком 1 

  

  

  
Плаћа се комплет са 
специфицираним и потребним 
материјалом за исправан рад. 

    
  

  

    ком 1 

  

2 

Испорука и постављање 
разводног ормана у ознаци MRO 
зa у зид oд изолационог 
материјала са вратима, бравицом 
за закључавање и застакљеним 
делом за очитавање 
бројила.Oрман да је у свему по 
прописима Електродистрибуције.  

    

    

  
У орман поставити следећу 
опрему: 

    
    

* 

1 ком. Електронско 
мултифункционално директно 
бројило, класе тачности 2, са 
уграђеним GPRS модемом. 

    

    

* 
2 ком. Изолационих модулних 
плоча од тврдог негоривог PVC-a 

    
    

* 

3 ком. Нисконапонски 
прекидачи(oграничавачи струје) 
25A 

    
    

  

сабирнице за ''нулу'' и 
''земљу'',редне стезаљке, 
проводници за шемирање, 
натписи и остала ситна монтажна 
опрема и материјал. Плаћа се 
комплет описан орман браварски, 
фарбарски и електричарски 
завршен, монтиран и пуштен у 
рад. 

    

    

    ком 1 

  

3 

Испорука и постављање 
разводног ормана у ознаци RO-H 
за уградњу на зид од два пута 
декапираног лима, са вратима и 
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бравом за закључавање. 

  
1 ком. Главни гребенасти 
прекидач 4G 25 10U 

    
    

  
2 ком. Гребенасти прекидач 4G 
16 10U 

    
    

  1 ком.ZUDS 40/0,03A         

  15 ком. Oсигурача MC 32/(6-10)A         

    ком. 1 

  

4 

Испорука и полачање проводника 
од KPK ормана до 
новопројектованог MRO-a са 
свим потребним повезивањима. 
Проводник се полаже у спољном 
зиду испод малтера. Плаћа се по 
м1 уграђеног, испитаног и 
пуштеног у рад кабла. Тачну 
дужину утврдиће надзор на лицу 
места. 

    

    

  a/ Проводник PP00 4x10mm2  m1 4 

  

5 

Испорука и полагање проводника 
од MRO дo RO-H  са свим 
потребним повезивањима. Плача 
се по м уграђеног, испитаног и 
пуштеног у рад кабла. Тачну 
дужину утврдиће надзор на лицу 
места. 

    

    

  a/ Проводник PP00 4x10 mm2 m1 60 

              

6 

Испорука материјала и израда 
инсталације сијаличног места 
проводником PP-Y 2-4x1.5mm2 . 
Просечна дужина сијаличног 
места износи 12m. 

    

    

    ком. 26 

  

7 

Испорука материјала и израда 
инсталације сијаличног места у 
спортској хали проводником PP-Y 
2-4x1.5mm2 . Просечна дужина 
сијаличног места износи 32m. 

    

    

    ком. 4 

  

8 

Испорука материјала и уградња 
PVC крутих цеви на металну 
конструкцију крова кроз које се 
полаже кабл за напајање 
рефлектора у фискултурној сали, 
са перфорираном траком за 
причвршћене цеви за 
конструкцију. Пречник цеви је 32 
mm. Плаћа се по m1 уграђене 
цеви. Тачну дужину утврдиће 
надзор на лицу места. 

    

    

    m. 50 
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9 

Испорука материјала и израда 
инсталације монофазног 
прикључка проводником PP-Y 
3x2.5mm2  у зиду испод малтера. 
Комплет са постављањем 
монофазне шухо прикључнице 
16A/250V за у зид и са 
пластичном инсталационом 
кутијом фи 60. Просечна дужина 
прикључног места износи 10 m. 

    

    

    ком. 4 

  

10 

Испорука материјала и израда 
инсталације монофазног 
прикључка проводником PP-Y 
3x2.5mm2  у зиду испод малтера. 
Комплет са постављањем 
монофазне дупле шухо 
прикључнице 16A/250V за у зид и 
са пластичном инсталационом 
кутијом фи кутијом   60. Просечна 
дужина прикључног места износи 
10 m. 

    

    

    ком. 3 

  11 Испорука материјала и израда 
инсталације трофазног 
прикључка проводником PP-Y 
5x2.5mm2  у зиду испод малтера. 
Комплет са постављањем шухо 
прикључнице 16A/250V за у зид. 
Просечна дужина прикључног 
места износи 20 m. 

  

      

    ком. 2 
  12 Испорука материјала и израда 

инсталације извода за прикључак 
осветљења огледала у купатилу 
изнад лавабоа, проводником PP-
Y 3x1.5mm2, у зиду испод 
малтера. Просечна дужина је 1 2 
m. Плаћа се по комаду.      

  

      

       ком. 1 
  13 Испорука материјала и израда 

инсталације за изједначење 
потенцијала између постојећег 
уземљивача школе и 
новопројектованог уземљивача 
фискултурне сале, проводником 
типа P/Y 1x25mm2  у зиду под 
малтером кроз PVC цев Фи 32 
mm према SRPS IEC 60364-7-
701. Потребно је постојећи и 
новопројектовани темељни 
уземљивач, међусобно галвански 
спојити. Плаћа се по m1 
уграћеног, испитаног и пуштеног у 
рад кабла и PVC цеви са свим 
потребним материјалом за 
повезивање. Тачну дужину 
утврдиће надзор на лицу места. 

  

      

     m. 40 
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14 Испорука материјала и израда 
инсталације за изједначење 
потенцијала у мокрим чворовима, 
проводником типа P/Y 1x4mm2 
делом у зиду под малтером a 
делом по поду a све кроз PVC 
цев Фи 13 mm према SRPS IEC 
60364-7-701. Потребно је све 
металне делове који нису део 
инсталације, међусобно 
галвански спојити. Везе са 
металним деловима урадити Cu 
обујмицама односно кабловским 
папучицама са еластичним 
подметачима, са испоруком и 
уградњом кутије за 
изједначавање потенцијала 
PS49, снабдевене вишеполним 
стезаљкама за прикључак 
заштитних водова. Кутију PS49 са 
разводном таблом  повезати 
проводником P/Y 1x6mm2. 
Просечна дужина вода P-Y 
1x4mm2 je 20m. Плаћа се 
комплет материјал и радна снага 
по комаду. 

  

      

     ком. 2 
  

15 

Испорука потребног материјала и 
уградња инсталационог 
прекодача 10A/250V, за у зид, 
комплет са пластичном 
инсталационом кутијом Ф 60. 

    

    

* обичан прекидач  ком. 6 

  * серијски прекидач ком. 3 

  * наизменични прекидач ком. 3 

              

16 

Испорука и уградња 
рефлекторске светиљке, сличне 
типу Philips сa MH извором 
светлости 400W E40 у степену 
заштите IP 65. 

    

    

    ком. 12 

  

17 

Испорука и монтажа и 
повезивање флуо светиљки снаге 
4x18W у степену заштите IP55. 
Урачунат је сав рад и материјал. 

    

    

    ком. 9 

  

18 

Испорука, уградња и повезивање 
светиљке, опал кугле за монтажу 
у купатилима са сијаличним 
грлом E-27 и инкадесцентном 
сијалицом 40-60W/230V, са 
степеном заштите IP 65. Плаћа 
се по комаду. 

    

    

    ком. 6 
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19 

Испорука, уградња и повезивање 
светиљке, плафоњере за 
монтажу на улазу у објекат са 
сијаличним грлом E-27 и 
инкадесцентном сијалицом 40-
60W/230V. Плаћа се по комаду. 

    

    

    ком. 1 

  

20 

Набавка, испорука и уградња 
паник светиљке, 1x8W/230V са 
аутономијом рада 3h након 
нестанка електричне енергије. 
Све светиљке да одговарају 
нашим прописима. Плаћа се по 
комаду намонтирана светиљка са 
изворима и предспојивим 
справама уколико исте арматура 
поседује. 

    

    

    ком. 15 

  
Б  

ГРОМОБРАНСКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ         

1 
Испорука и постављање укрсног 
комада SRPS N.B4.936/III. Плаћа 
се по комаду.         

    ком. 100 
  

2 

Испорука и полагање траке FeZn 
25x4 mm SRPS N.B4.901Č у 
темељу око зграде. По могућству 
траку варењем причврстити за 
арматуру на сваких 2 m, a спој 
заштитити антикорозивним 
средством. Наставке траке 
вршити укрсним комадом SRPS 
N.B4.936. Oставити извод зa SIP 
1 и GSIP кутије, MRO као и за 
громобранске спустове и 
уземљење олучних вертикала. За 
све комплет испоручено и 
уграђено плаћа се по метру 
дужном.                                                

    m. 235 
  

3 

Испорука и полагање траке Fe/Zn 
20x3 mm SRPS N.B4.901Č на већ 
постављене потпоре по црепу и у 
зиду за спустне водове. Тачну 
дужину утврдиће надзор на лицу 
места.         

    m. 220 
  

4 Испорука и постављање обујмица 
за олук  SRPS N.B4.914.         

    ком. 9 
  

5 
Испорука и постављање 
стезаљки за олук  SRPS 
N.B4.908.         

    ком. 15 
  

6 

Испорука и постављање потпора 
за кровни вод по слемену 
SRPS N.B4.920. Плаћа се по 
комаду.         

    ком. 80 
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7 

Испорука и постављање потпора 
за кровни вод по црепу 
SRPS N.B4.922. Плаћа се по 
комаду.         

    ком. 50 
  

8 

Испорука материјала и израда 
мерних спојева громобранске 
инсталације, укрсним комадима 
SRPS N.B4.936/III у кутији SRPS 
N.B4.912. плаћа се по комаду.         

    ком. 6 
  

9 

Остали ситан материјал и рад 
везан за громобранску 
инсталацију треба дефинисати са 
надзором и по потреби уградити.         

    паушално     
 

10 

Испитивање инсталација, 
мерење и издавање атеста од 
стране овлашћене институције. 
Плаћа се паушално.   

  

    

    паушално     
             

  УКУПНО:       
             

            

      

 
  

            

    ________________________       
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- В и К  радови -     
 

  
  

 
  I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ JM KOЛ ЦЕНА УКУПНО 

 1 Ископ земље III категорије за каналске ровове ширине 60 cm и 
ревизиона окна у свему према пројекту. Бочне стране рова треба да 
буду правилно одсечене, a дно рова мора бити поравнато у 
одговарајућем паду за цеви у свему према пројекту. У случају 
растреситог терена, извођач је обавезан да изврши сва потребна 
разупирања ровова и бочних страна по пропису, o свом трошку. Исто 
тако је дужан да о свом трошку изврши потребно црпљење евентуалне 
атмосферске или подземне воде. 
Обрачунава се  m3 откопаног терена, мерено урасло. 

m3 73,50 
   2 Затрпавање рова откопаном земљом по извршеном полагању, 

премеравању и испитивању цеви и спојева. Земљу набијати у 
слојевима од по 15 cm дo потребне збијености. Ров се не сме 
затрпавати шутом од бетона и опеке. 
Oбрачунава се и плаћа по m3 затрпаног рова. m3 44,10 

   3 Утовар на камион и транспорт вишка земље на депонију удаљену до 5 
km. У цену урачунати истовар и грубо планирање земље на депонији. 
Обрачунава се и плаћа по  m3 транспортоване земље. m3 29,40 

   4 Набавка материјала, транспорт и убацивање песка у ров, за постељицу 
водоводних и канализационих цеви. Песак изравнати у слоју најмање 
дебљине d=10 cm пре полагања цеви. По извршеном полагању, остатак 
песка распоредити око и изнад цеви. Најмања дебљина слоја песка 
изнад муфа трба да је d=10 cm. Песак насипати равномерно по целој 
дужини изравнати. Највећа дозвољена крупноћа зрна песка je 3-4 mm. 
Обрачунава се и плаћа по  m3 песка по датом опису. 

m3 29,40 
   5 Набавка материјала и израда комплет ревизионог силаза (шахта) 

dim.80/80 cm. Треба израдити темељану плочу и зидове d=15cm oд AB - 
a, MB25 и финално их глетовати до црног сјаја. Испод плоче разастрти 
шљунак d=10 cm. На сваких 30 cm уградити пењалице од FZC профила 
фи 20 mm, дим. 40/25 cm (прву пењалицу поставити на 80cm oд пода, a 
остале на међусобном растојању oд 35 cm). Пењалице пре уградње 
минизирати два пута, a пo уградњи бојити бојом за метал. При врху 
отвор шахте редуковати на дим .60/6 0cm, за прихватање поклопца 
преко бетонског серклажа. 
Обрачунава се и плаћа по m1 комплет урађеног шахта  без уграђеног 
поклопца. 

m1 6,00 
   6 Набавка, транспорт и уградња ливено-гвозденог поклопца са рамом за 

шахт фи 60 cm, 54-60 kg. Поклопац уградити горњом површином у 
нивоу терена, изнад ревизионог силаза.  
Обрачунава се и плаћа по комаду комплет уграђеног поклопца. ком. 6,00 

   7 Пробијање отвора кроз темељне зидове за пролаз водоводних и 
канализационих цеви. Обрачувава се и плаћа по комаду пробијеног 
отвора. 

ком. 4,00 
   8 Пробијање отвора у фасади за пролаз вертикалне вентилације и израда 

заштите око цеви. Обрачунава се и плаћа по комаду. 
ком. 3,00 

   

 

СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:     
 

  
 

    
 

  II ВОДОВОД JM KOЛ ЦЕНА УКУПНО 
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1 Набавка, транспорт и монтажа полипропиленских водоводних цеви 
заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже 
водоводне мреже водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне 
са завршном обрадом зида. Штемовања за уградњу и пролаза цеви 
извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију удаљену 
до 5 km. По потреби, a пo детаљима извести термо и акустичну 
изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и 
сачинити записник, што улази у цену. 
У цену улазе и изолација и испитивање мреже. 

        
   * Ø 20mm m1 33,90 

     * Ø 25mm m1 20,50 
   2 Набавка, транспорт и монтажа полиетиленских водоводних SPE цеви за 

притисак од 10 bara сa потребним материјалом за спајање. Поставити 
само исправне цеви које имају атест за притисак од 10 bara. По 
завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и 
сачинити записник, што улази у цену. 
Обрачунава се и плаћа по m1 уграђених цеви. 

        
   * HDPE PE - 80 PN 10 Ø252/27.2mm m1 6,00 

      Ø50 mm- зa унутрашњу хидрантску мрежу m1 13,00 
      Ø100 mm – зa спољну хидрантску мрежу m1 183,00 
   3 Набавка, транспорт и монтажа равног пропусног вентила, сa заштитном 

хромираном пониклованом капом и розетом. Приликом монтаже 
вентила водити рачуна да розете вентила буду потпуно равне сa 
завршном обрадом зида. Вентил мора да има атест. 
Oбрачунава се и плаћа по комаду. 
* Ø 20mm ком. 18,00 

   4 Набавка,транспорт и монтажа угаоног пропусног  "EK" вентила за 
водокотлић Ø20mm. Приликом монтаже вентила  водити рачуна да 
точкић вентила буде на правилном растојању од финалне површине 
зида и да буде омогућен  приступ вентилу и повезивање водокотлића  и 
постављање розете.Вентил мора да има атест. 
Обрачунава се и плаћа по комаду. ком. 3,00 

   5 Набавка,транспорт и монтажа  равних пропусних вентила  са испустом. 
Обрачунава се и плаћа по комаду. 

      
    * Ø 25mm ком. 1,00 

   6 Хлорисање, дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже, 
према техничким прописима. 
Обрачунава се и плаћа по  m1 мреже. m1 60,40 

   7 Хемијска и бактериолошка анлиза воде. 
Обрачунава се и плаћа по  m1 мреже. m1 60,40 

   8 Набавка и монтажа унутрашњег хидранта на зид, комплет-орман, цев, 
црево, вентил. Обрачунава се и плаћа по комаду. ком. 1,00 

   9 Набавка и монтажа спољног хидранта, комплет-орман, цев, црево, 
вентил. Обрачунава се и плаћа по комаду. ком. 2,00 

     СВЕГА ВОДОВОД:     
 

  
 III КАНАЛИЗАЦИЈА JM KOЛ ЦЕНА УКУПНО 
 



50 

 

1 Набавка, транспорт и монтажаканализационих цеви од трвдог PVC - a, 
заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити 
само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Спојеве 
извести помоћу гумених прстенова које треба постављати у лежиште 
наглавка у свему према упуству произвођача. У цену монтаже улазе још 
и припремно-завршни радови који подразумевају: пренос материјала, 
обележавање водова, уграђивање обујмица или кука, пробијање зидова 
и међуспратне конструкције исл. Постављену канализациону мрежу 
испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Цеви 
фиксирати и извршити крпљења отвора и шлицева. 
Обрачунава се и плаћа по m1 уграђене цеви. 

        
   * Ø 160-зa атмосферску канализацију 

m 75,50 
     * Ø 125- дo постојеће везе за прикључење фекалне канализације m 2,50 
     * Ø 110 m 25,00 
     * Ø 75 m 4,50 
     * Ø 50 m 5,50 
   2 Набавка, транспорт и уградња вентилационе решетке на фасадном 

зиду главе од поцинкованог лима d=0,55 mm. Продоре кроз кров опшити 
поцинкованим лимом d=0,55 mm како би се тавански простор заштитио 
од продора атмосферске воде. Обрачунава се и плаћа по комаду. 
* Ø 110 ком. 3,00 

   3 Набавка, транспорт и  уградња PVC подних сливника Ø75 mm сa 
пониклованом решетком и свим материјалом за спајање. 
Обрачунава се и плаћа по комаду. ком. 3,00 

   

 

СВЕГА КАНАЛИЗАЦИЈА:     
 

  
 IV САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ JM KOЛ ЦЕНА УКУПНО 
 1 Набавка и монтажа  комплет умиваоника од глазираног санитарног 

порцелана  или фајанса у белој боји , I класе домаће производње по 
JUS - у. Шкољку поставити на висину коју диктира висина  керамичког 
постоља, на држаче  причвршћене за зид помоћу типловаи месинганих 
завртњева или кука са пластичним умецима између завртња и шкољке . 
Испод шкољке поставити гибљиви сифон за умиваоник са розетом 
(изливни вентил са решетком) Ø 5/4", чепом и ланцем JUS 
M.C5.810.Сифон од  PVC панцир црева  спојити са канализационом  
оловном цеви од  Ø 5/4". 
Обрачунава се и плаћа по комаду. 
* dim.58/46cm 

ком. 3,00 
   2 Набавка и монтажа постоља (сталка, ноге) oд истог материјала као што 

је шкољка умиваоника (oд глазираног санитарног порцелана или 
фајанса) облика и боје који јој у потпуности одговарају.   
Обрачунава се и плаћа по комаду. ком. 3,00 

   3 Набавка и уградња керамичк WC шоље I класе са израдом везе од 
фазонских елемената Ø 110, за повезивање WC шоље. Делови који иду 
уз шољу су: пластична манжетна између одлива шоље и наглавка 
канализационе цеви, гумени уметак између шоље и пода и четри 
месингана завртњева од d=6 cm са типловима који се постављају у под 
са пластичним умецима који се постављају између завртња и шоље. 
Обрачунава се и плаћа по комаду. 

ком. 3,00 
   4 Набавка и уградња даске са поклопцем за WC шољу од тврде ABS 

пластике, сa потребним завртњевима за повезивање са шољом преко 
гумених подметача који се постављају између даске и шоље. 
Обрачунава се и плаћа по комаду монтиране WC даске са поклопцем. 

ком. 3,00 
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5 Набавка и уградња високомонтажног бешумног водокотлића типа 
"Geberit", запремине 6l oд ABS-a или обострано емајлираног челичног 
декапираног лима, сa уређајем за пуњење, одржавање нивоа воде и 
пражњење, као и металним потезачем (ланце) сa пластичном ручицом 
(због тежине пуњен оловним зрном). 
У цену урачунати пластичну цев R=1/2" зa напајање водокотлића водом, 
испирачку цев од пластике R=5/4" сa уметком за испуштање воде као и 
различите гумене рукавице, наглавке, гумене дихтунге и манжетне за 
спој цеви и шоље и пластичне обујмице учвршћивање за зид. 
Обрачунава се и плаћа по комаду.   

ком. 3,00 
   6 Набавка, трнспорт и монтажа акрилне туш каде дим. 80/80/16.5 cm I 

класе домаће производње у белој боји. Каду поставити и нивелисати у 
нагибу 2% према изливу, на готов под од керамичких плочица (преко 
хидроизолације), на носаче који се монтирају на лицу места и са по три 
сипорекс блока који се постављају да се када под тежином не угиба. 
Изливна гарнитура који се састоји од сифона, одводе челично - 
поцинковане цеви која се до сливника поставља у под, гуменог чепа са 
ланчићем и сл. je oд пластике и поставља се изнад пода. На састав 
каде и зида поставити стиропор летве, a ивице и све спојнице каде за 
зидом испунити трајно еластичним китом (силиконом). Предњу страну 
туш-каде обзидати и обложити керамичким плочицама (улази у 
количину Керамичких радова у грађевинском делу предмера).  
Обрачунава се и плаћа по комаду. 

ком. 3,00 
   7 Набавка и монтажа зидне батерије (aрматуре) зa умиваоник за топлу и 

хладну воду, са покретном изливном лулом, са перлатором (aeретором-
oмекшивачем млаза), хоризонтално постављеном мешалицом и 
розетама нa спују са зидом. Батерију поставити на висини око h=1.10 m 
oд пода. Обрачунава се и плаћа по комаду. 

ком. 3,00 
   8 Набавка и монтажа зидне једноручне батерије за туш каду са 

мешалицом за топлу и хладну воду, фиксним изливом и розетама на 
споју са зидом, као и савитљивим туш цревом са пониклованом 
ребрастом заштитом l=2.0 m нa на чијем крају је пониклована туш 
ручица ("микрофон"). Обрачунава се и плаћа по комаду. 

ком. 3,00 
   9 Набавка и монтажа поникловане зидне шипке са клизним држачем туша 

који омогућава постављање туша на жељену висину. 
Обрачунава се и плаћа по комаду. 

ком. 3,00 
   10 Набавка и монтажа вертикалног електричног бојлера од 80l сa 

керамичким казаном, магнезијум анодом,полиуретанском изолацијом, 
индикаторском лампицом и граничником температуре (oбавезна 
гаранција). 
У цену урачунати потребне држаче за монтажу на зид, електрични кабл 
потребне дужине, пар пониклованих цеви (доводну и одводну) и 
сигурносне вентиле на доводној цеви за хладну воду (наздушни, 
повратни, редукциони и пропусни). 
Обрачунава се и плаћа по комаду уграђеног и испитаног бојлера. 

ком. 3,00 
   11 Набавка и монтажа огледала дим. 60/80 cm изнад етажера, по избору 

инвеститора. Огледало поставити на одговарајућој висини помоћу 
типлова и завртњева. Обрачунава се и плаћа по комаду. 

ком. 3,00 
   12 Набавка и монтажа етажера од тврде пластике изнад умиваоника, по 

избору инвеститора. 
Обрачунава се ои плаћа по комаду. ком. 3,00 
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13 Набавка и монтажа једноделне сапуњаре на металном држачу, по 
избору инвеститора. 
Обрачунава се иплаћа по комаду. ком. 3,00 

   14 Набавка и монтажа хромираног покретног држача пешкира са две 
шипке. Обрачунава се иплаћа по комаду.  

ком. 6,00 
   15 Набавка и монтажа веће сапуњаре на металном држачу за одлагање 

сапуна и сунђера код туш каде, по избору инвеститора. 
Обрачунава се и плаћа по комаду. 

ком. 3,00 
   16 Набавка и монтажа металног хромираног држача тоалет папира у 

котуру са поклопцем. Обрачунава се и плаћа по комаду. 

ком. 3,00 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

 

 
  Врста радова Износ без ПДВ-а 

ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ:  

МАШИНСКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

 

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ  

ИНСТАЛАЦИЈЕ В и К :  

УКУПНО радови са  ПДВ-ом 

: 
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       VIII - МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  

 JН број 1/2015 

 

 

закључен у Поточцу , дана  _______године између: 

1. Основна школа "Вук Караџић" 35207 Поточац , ПИБ – 101094642,  матични 

број –  07115989 (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ) 

2. ______________________, из __________________, ул. ___________________, 

бр._____________, ПИБ-_____________, матични број________________, коју 

заступа ___________________  директор, у даљем тексу (ИЗВОЂАЧ ) 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи фискултурне сале у издвојеном 

одељењу ОШ"Вук Караџић" у Трешњевици , а на основу спроведене јавне набавке у 

отвореном поступку, објављеног позива на Порталу Службених гласила РС ,сајту 

школе www.osvk.edu.rs, и Порталу јавних набавки. (у даљем тексту: радови), дана 

____________године.  

 

Члан 2. 

Радови се изводе на кп.бр.1448/1 КО Трешњевица  ,општина Параћин, на основу 

Сагласности бр. 400-594/2015-01-III од 7.7.2015.године за преузимање обавеза по 

уговору за капитални пројекат који захтева плаћање у више година за финасирање 

изградње фискултуне сале у Трешњевици  у 2015.години и 2016. години  од стране 

локалне самоуправе , Пројектом за добијање грађевинске дозволе за радове на 

изградњи фискултурне сале у Трешњевици бр.57-1/15-ГС и Решења о грађевинској  

дозволи бр. 351-186/2015-04 од 21.7.2015. године 

 

Члан 3. 

Извођач се обавезује: 
-  да пре почетка радова потпише пројекат за извођење;  
- да решењем одреди одговорне извођаче радова на градилишту; 
 - да одговорним извођачима радова обезбеди уговор о грађењу и документацију на основу 
које се гради објекат;  
- да  поднесе  органу који је издао грађевинску дозволу изјаву о завршетку израде темеља 
.Извођач уз изјаву о завршетку израде темеља прилаже геодетски снимак изграђених темеља, 
у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова. 

-  да предвиђене радове на изградњи објекта изведе у складу са спецификацијом радова  

и са Пројектом за добијање грађевинске дозволе за изградњу фискултурне сале у 

издвојеном одељењу  ОШ“Вук Караџић “ у Трешњевици бр. 57-1/15-ГС. 

-  да изведе неопходне радове у складу са позитивним прописима, да понуђене радове 

изведе стручно и квалитетно по важећим прописима и стандардима за ову врсту радова, 

да се строго придржава мера заштите на раду,  

- да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова, 

- да обезбеди неопходну радну снагу, тражене грађевинске машине као и остало 

предвиђено конкурнсом документацијом, да обезбеди безбедност свих лица, као и 

одговарајуће обезбеђење складишта своје механизације, алата и сл., тако да се 

Наручилац ослобађа свих одговорности, што се тиче безбедности и радно-правних 

прописа за време укупног трајања извођења радова до окончања радова, 
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-  извођач је одговоран за квалитет изведених радова, а уколико се појаве недостаци у 

току извођења радова, Извођач је обавезан да их благовремено отклони, тако да тиме не 

омета динамику извођења радова, 

- изођач радова је дужан да уредно и по важећим прописима води грађевински дневник, 

грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписани од стране 

надзорног органа и одговарајућег руководиоца радова, 

- да поступи по основаним примедбама и захтевима Инвеститора датим на основу 

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

трошку, изврши поправку, извођење радова, обезбеди механизацију или убрза извођења 

радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова, 

-да по завршеним радовима одмах обавести Инвеститора да је завршио радове, 

- извођач се обавезује да о свом трошку изврши све поправке ако евентуално у току 

извођења радова нанесе штету наручиоцу или трећим лицима, или уколико је 

неопходно дужан је да надокнади штету коју је нанео наручиоцу или трећим лицима у 

току извођења радова као и да урачуна одржавање пута, односно да након завршеног 

посла пут који користи доведе у првобитно стање. 

 

Члан 4 
Предрачунска вредност уговорених радова на изградњи фискултурне сале у 

Трешњевици  , износи  укупно без урачунатог ПДВ-а ________________динара, а са 

урачунатим ПДВ-ом ________________ динара. 

Предрачунска вредност радова утврђена је по јединичним ценама из понуде Извођача 

бр. ___ од __________ и количинама из предмера. 

Коначна вредност извршених радова утврдиће се применом јединичних цена на 

стварно извршене количине радова а на основу потписане грађевинске књиге-

грађевинског дневника,односно окончане ситуације од стране надзорног органа. 

Јединичне цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати ни по ком основу. 

. 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача бр.____________ 

код ___________Банке , на следећи начин:       

  

- по испостављеним   привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на 

основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене 

понуде бр.______од _______2015. године, и потписаним од стране стручног надзора, у 

року од 45  дана од дана пријема оверене ситуације с тим да ће се  плаћање по 

привременим ситуацијама у 2015.години извршити највише до износа од 3.600.000,00 

динара ( са ПДВ-ом ) . 

                                                       Члан 6.  

-  Извођач се обавезује да радове на изградњи фискултурне сале у Трешњевици  изведе 

најкасније до 10.04.2016.године и преда инвеститору на основу записника о пријему 

радова. 

-  Окончана ситуација за предметне радове на изградњи фискултурне сале у 

Трешњевици биће испостављена у 2016.години након потврде надзорног органа да су 

радови изведени у складу са  Пројектом за добијање грађевинске дозволе  бр.57-1/15-

ГС  и Решењем о добијању грађевинске дозволе одељења за урбанизам бр.351-

186/2015-04 од 21.7.2015.годинe . 

-   Уколико наручилац  делимично оспори окончану ситуацију, дужан је да исплати 

неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу окончане 

ситуације: листове грађевинске клњиге, другу документацију Извођач доставља 
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овлашћеном лицу, који ту документацију чува до коначног обрачуна, у супротном се 

неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без поговора. 

 

                                                              Члан 7. 

Извођач се обавезује да ће :  

- у року од 8 дана од дана закључења овог уговора предати наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла  , која ће бити са клаузулама : безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла  издаје се у висини  од 10 % од  

вредности уговора  , са роком важности који je 30 (тридесет) дана дужи од истека рока  за 

коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла  у случају да понуђач не 

буде извршавао уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  Поднета 

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

износ  или промењену месну надлежност за решавање спорова.Понуђач може поднети 

гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 

најмање ниво кредитног квалитета 3 ( инвестициони  ранг ). Кредитни рејтинг додељује 

рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с  

прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази 

на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско 

тело за хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities - 

ESMA).У случају да понуђач не достави или одбије да достави банкарску гаранцију за 

добро извршење посла , Наручилац има право да уновчи банкарску гаранцију за 

озбиљност понуде предату у оквиру поднете понуде од стране Извођача. 

2. .  у  тренутку примопредаје предмета јавне набавке , предати  наручиоцу банкарску 

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

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

у висини  од 10 % од  вредности уговора  , са роком важности који je 5 (пет ) дана дужи од 

гарантног рока.  Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року  у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 

могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.Поднета банкарска 

гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату , краће рокове , мањи износ  или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.Понуђач може поднети гаранцију стране 

банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 ( инвестициони  ранг ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се 

налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с  прописима објавила 

Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за 

хартије од вредности и тржишта(European Securities and Markets Authorities - ESMA). 
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Члан 8. 

 

Извођач је дужан да отпочне са извођењем радова одмах по увођењу у посао.  

Датум увођења у посао, уписује се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у 

посао извршено у року од 5 радних дана након потписаног уговора.  

Ако извођач не започне извођење радова у року из става 2. Овог члана Наручилац има 

право да раскине уговор и захтева од извођача накнаду штете. 

Рок за извођење радова износи _____ радних дана с тим да радови морају бити 

завршени најкасније до 10.04.2016. године. 

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

Извођач се обавезује да осим радова који су предмет овог уговора изврши и додатне 

радове који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитан уговор о јавној 

набавци, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење 

уговора о јавној набавци, под условом да  да укупна вредност свих додатних ( 

непредвидивих ) радова није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог 

уговора као и да од закључења првобитног уговора није протекло више од две године 

.Цене додатних ( непредвидивих ) радова се утврђују понудама ( у преговарачком 

поступку без објављивања позива за подношење понуда ) које прихвата наручилац 

радова.Евентуални преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда водиће се према одредбама из члана 36. Закона о јавним набавкама. 

 

 

Члан 9. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 

Извођача, 

- у случају елементарних непогода и дејства више силе, 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није 

одговоран Извођач 

 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,  Извођач 

подноси наручиоцу  уз сагласност са надзорним органом у року од два дана од сазнања 

за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Страна 

која је погођена вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним 

документима и да одмах обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном 

трајању више силе, односно других околности које спречавају извршење уговорне 

обавезе. 

Наступање околности из овог члана проузрокује продужење рокова за извршење 

уговорних обавеза за период трајања таквих околности и разумног рока за отклањање 

тих околности. 

 

 

Члан 10. 

Уколико Извођач радова не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под 

условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више 

силе, Наручилац може захтевати наплату уговорне казне у висини од 0,5 %  од 

предрачунске вредности радова за сваки дан неоправданог закашњења  с тим да укупан 

износ уговорене казне не може прећи 5% вредности овог уговора. Наплату уговорне 

казне Наручилац ће извршити, на основу извештаја надзорног органа. Наплату 
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уговорне казне ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа 

наведеног у окончаној ситуацији. 

 

                                                               Члан 11. 

 

Гарантни рок за извођење радова износи 24 месеца од дана пријема радова . 

Извођач радова је дужан да у гарантном року отклони све недостатке у извршеним 

радовима који су настали његовом кривицом и то у року од 5 дана од дана пријема 

позива Наручиоца. 

Уколико Извођач радова не приступи отклањању или не отклони недостатке Наручилац  

ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року добијену од 

Извођача. 

 

 

 

Члан 12. 

 

 

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу 

која мора да садржи: податке о објекту који се гради, инвеститору, одговорном пројектанту, 
број грађевинске дозволе, извођачу радова, почетку грађења и року завршетка изградње. 

 

 

Члан 13. 

Нарућилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен овим уговором. Инвеститор ће обезбедити вршење стручног надзора над 

извршењем уговорних обавеза Извођача. Рок плаћања извршених радова је најдуже у 

року од 45  дана, након примљених  привремених  као и окончане ситуације и 

Записника о примопредаји радова, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС" бр.119/2012). 

                                                   

Члан 14. 

Извођач радова ће део радова у проценту од ___ % извршити преко подизвођача -

Предузећа ______________________________, са 

седиштем_________________________, ПИБ __________, матични број _________. 

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза,  

као да их је сам извеo. 

 

Члан 15. 

Уговор са закључује  на основу Сагласности СО Параћин бр. 400-594/2015-01-III од 

7.7.2015.године на преузимање обавеза за капитални пројекат који захтева плаћање у 

више година – изградња фискултурне сале у Трешњевици . Свака уговорна страна има 

право на једнострани раскид уговора у складу за законом уз поштовање отказног рока 

од 30 дана. 

 

Члан 16. 

Наручилац  задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико радови  не 

одговарају врсти, квалитету а у складу са траженом спецификацијом и има право на 

накнаду штете. Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид 

уговора и доставља се другој уговорној страни. 
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Члан 17. 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће позитивне 

одредбе Закона о облигационим односима , Закона о планирању и изградњи и Закона о 

јавним набавкама РС . Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог 

уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници 

уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно 

надлежни суд. 

 

Члан 18. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

           НАРУЧИЛАЦ                                                                       ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

 

 

       ____________________                                                         _______________________ 

 

 

 

Понуђач је у обавези да попуни, печатира и парафира модел уговора, чиме 

потврђује да се  слаже са предложеним угoвором 
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IX – ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

  

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

 

 

1. 

 

Укупна цена за предвиђене радове из спецификације 

радова ( БЕЗ ПДВ-а): 

 

 

2. 

 

Остали зависни трошкови: 

 

 

3. 

 

Трошкови ПДВ-а: 

 

 

4. 

Укупна цена без ПДВ-а: 

  (1+2) 

 

 

5. 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

  (1+2+3) 

 

 

 

  

                 Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 У колони 1. уписати укупну цену за све предвиђене радове  (без ПДВ-а), 

 У колони 2. уписати остале зависне трошкове,  

 У колони 3. уписати износ ПДВ-а, 

 У колони 4. уписати укупну цену предмета јавне набавке – за све предвиђене 

радове + остали зависни трошкови без ПДВ-а, (износ из колоне 1. + износ из 

колоне 2.), 

 У колони 5. уписати укупну цену предмета јавне набавке – за све предвиђене 

радове + укупну остали зависни трошкови и са ПДВ-ом (износ из колоне 1. + 

износ из колоне 2. + износ из колоне 3.) 

 

 

 

 

 

                 Датум:                                                                            Потпис понуђача 

                                                                     М.П. 

______________________                                                  _________________________ 
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X – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________ 

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: попуњавање и достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

                 Датум:                                                                            Потпис понуђача 

 

                                                                     М.П. 

______________________                                                  ____________________ 
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XI – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона ___________________________________________ даје; 

 

ИЗЈАВА  

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под   пуном   моралном,   материјалном   и   кривичним   одговорношћу потврђујем да 

сам понуду у поступку јавне набавке радова бр.1/2015  на изградњи фискултурне сале у 

Трешњевици , поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.   

 

                 Датум:                                                                            Потпис понуђача 

                                                                     М.П. 

______________________                                                  _________________________ 

 

 

 

 

 

 

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

понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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XII – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 

75. СТАВ 2. ЗАКОНА  

 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу, 

 

 

 

                                     

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 

Понуђач _________________________ је  у поступку јавне набавке  радова на изградњи 

фискултурне сале у издвојеном одељењу ОШ "Вук Караџић " Трешњевици , ЈН 

бр.1/2015, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Датум:                                                                            Потпис понуђача 

                                                                     М.П. 

______________________                                                  _________________________ 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица св-аког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XIII – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  

 

 

О  В  Л  А  Ш  Ћ  Е  Њ  Е 

 

 

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа 

овлашћена за потпис на понуди по јавној набавци радова на изградњи фискултурне сале 

у Трешњевици  и свим пратећим документима у својству одговорног лица понуђача. 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

____________________________________________________________________ 

 

 

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ 

____________________________________________________________ 

 

 

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

___________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 

Датум______________ године 

 

                                                                             М.П.        

 

                                               

                                                                                                                        ПОТПИС 

 

                                                                                                   

____________________________ 

                                                              (потписује се особа која је званични потписник 

предузећа) 

 

 

Напомена: Овај образац се попуњава и потписује само за случај  да понуду и остале 

прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични 

потписник предузећа – заступник уписан у регистар АПР-а 

 

 

У противном, образац се не мора достављати 
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