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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 68/15), а у вези са 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01 - 728/16 од 21.12.2016. године, Комисија за јавну 

набавку образована Решењем директора број 01-729/16 од 21.12.2016. године 

 

 

п р и п р е м и л а  ј е   

 

ИЗМЕЊЕНУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

- ДОГРАДЊА ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА  

ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У НОВОМ САДУ – 

 

  

Конкурсна документација садржи: 

 

Редни 

број 

докумен

та 

Назив документа 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

3. Техничка документација и планови 

4. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. Закона о јавним набавкама (у 

даљем тексту: Закон) и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5. Критеријуми за доделу Уговора 

6. Обрасци уз понуду 

6.1. Образац понуде 

6.2 Образац структуре понуђене цене  

6.3 Образац трошкова припреме понуде 

6.4 Образац Изјаве о независној понуди 

6.5 Образац Изјаве на основу члана 75. Став 2. ЗЈН 

6.6 Образац Изјава понуђача о посети локацији 

6.7 Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН  

6.8 Образац Референт листе  

7. Модел уговора о јавној набавци 

8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

9. Предмер радова, Техничка спецификација и техничка документација 

 

НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему 

поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 
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Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би 

благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је 

Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне Конкурсне документације објави на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1) подаци о наручиоцу: 

ОШ „Васа Стајић“  

Војводе Книћанина 12б,  Нови Сад 

ПИБ: 100236901 

МАТ.БРОЈ:08066639 

Интернет страница:www.vstajicns.rs 

е – mail:os.vasastajic@mts.rs 

2) врста поступка и законска регулатива: 

Предмет јавне набавке се спроводи у отвореном поступаку у складу са чланома 32. Закон о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)  

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15и 68/15) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о планирању и изградњи објеката 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Закон о заштити од пожара 

3) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке је набавка радова – Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ 

„Васa Стајић“ у Новом Саду 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45214210 – Радови на изградњи oсновних школа 

 

4) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег 

речника набавки 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 

5) назнака да се поступај спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

6)врста оквирног споразума (између једног или више Наручиоца и једног или више понуђача), 

трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у случају да се оквирни споразум закључује са 

више понуђача, назив, адреса и интернет страна Наручиоца који могу да користе оквирни 

споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, 

ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума:  
Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

 

7) Контакт особе: 

 Миленковић Владимир, емаил ; os.vasastajic@mts.rs 

 Шкрбић Славица, емаил : os.vasastajic@mts.rs 

 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 

одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на 

адресу Наручиоца или путем електронске поште os.vasastajic@mts.rs сваког радног дана (понедељк – 

петак) у времену од 07,00 до 15,00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном 

није дозвољено. 
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2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОКА И  МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ. 

 

 

Предмет јавне набавке Број: 5/2016 су радови на доградњи два спрата над делом школског објекта ОШ 

„Васa Стајић“ у Новом Саду, а према техничкој спецификацији датој у  Конкурсној документацији. 

 

Сви радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 
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3) ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. Шеме столарије су 

објављене и у истим нема измена . 
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4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА  

 

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

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. Уколико понуду подноси група 

понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. 

став 1., тачке 1) до 4). и члана 75., став 2. Закона. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона.  

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа:  

Назив понуђача: 

Број и датум понуде: 

4.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 

бр. 
Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1 УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, 

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

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача: 

извод из регистра Агенције за привредне регистре*, или 

решење Привредног суда из регистра привредног субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенцијa за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 
извод из регистра Агенције за привредне регистре*, 

односно извод из одговарајућег регистра.  

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенције за 

привредне регистре. ** 

- физичко лице:/ 
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице). 

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни и докаже овај услов. 

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје 
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2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 

2.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача 

(доказ се доставља и за правно лице и за законског 

заступника правног лица): 

правно лице(1+2):  

1. извод из казнене евиденције основног суда, односно 

уверење основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, 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 

(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html), којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала. 

законски заступник правног лица: извод из казнене 

евиденције, односно уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова којим се потврђује, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења 

може се поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта. Уколико правно лице има више законских 

заступника, за сваког од њих се достављају ови докази. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 
извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене 

евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта. 

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- физичко лице: извод из казнене евиденције, односно 

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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управе Министарства унутрашњих послова, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 

од кривичних дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање 

овог уверења може се поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни и докаже овај услов.  

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА 

ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР 

ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда, тј. не старији од 13.12.2016. године.   

3 УСЛОВ: да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 

75. став 1. тачка 3.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђачакоји води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 
уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

      - предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење 

Регистра понуђачакоји води Агенција за привредне 

регистре. ** 

-     физичко лице: 
уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

 



Page 10 of 69 

 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни и докаже овај услов. 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ 

НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може 

бити старији од два месеца пре отварања понуда, тј. не старији од 

13.12.2016. године. 

4. УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатнисти која је на 

снази у време подношења понуда (члан 75. став 2).  

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 
- правно лице: Понуђач је у обавези да достави  попуњен, 

потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 

75. став 2. ЗЈН  

- предузетник: Понуђач је у обавези да достави попуњен, 

потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 

75. став 2. ЗЈН  

- физичко лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен, 

потписан и печатом оверен образац Изјаве на основу члана 

75. став 2. ЗЈН  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице). *** 

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). **** 

 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: Доказ мора бити издат након 

објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки, тј. након 13.01.2017. године. 

НАПОМЕНА: овај доказ доставља сваки члан из групе 

понуђача. 

 

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 

бр. 
Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1. УСЛОВ: Да понуђач располаже финанијским капацитетом за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да 

понуђач у претходне три обрачунске године (у 2013,2014.и  2015. 

години) остварио приход у минималном укупном износу од 

66.000.000,00 динара, и да је у последње 3 године, који претходе 
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месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у 

блокади , а да је при том бонитет понуђач оцењен са  врло добар 

„ББ+“. 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА. 

Наведени услов доказује се на следећи начин: 

- приход у минималном укупном износу од 66.000.000,00 динара 

доказује се : 

 Уколико је понуђач правно лице, доставља:  

- Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре 

(Образац БОН-ЈН), за претходне три обрачунске 

године, (2013., 2014. и 2015. годину). Уколико 

Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре 

не садржи податке о блокади за последњих 6 месеци 

који претходе месецу у коме је објављен позив, 

понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у 

последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је 

објављен позив, прилагањем и Потврде Народна банка 

Србије, Одељење за принудну наплату, Крагујевац, а 

која ће обухватити захтевани период;  

Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који 

води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, 

доставља:  

биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за 

утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 

самосталних делатности, издате од стране надлежног 

пореског органа на чијој територији је регистровао 

обављање делатности за три године (2014., 2015. и 

2016. годину);  

потврде пословне банке о оствареном укупном 

промету на пословном – текућем рачуну за три 

обрачунске године (2014, 2015. и 2016. годину). 

Уколико претходно наведени документи за 

предузетника не садрже податке о блокади за 

последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је 

објављен позив, понуђач је дужан да докаже да није 

био у блокади у последњих 6 месеци који претходе 

месецу у коме је објављен позив прилагањем и 

Потврде о броју дана неликвидности коју издаје 

Народна банке Србије, Одељење за принудну наплату, 

Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  

- да  у последње 3 године, који претходе месецу у коме је 

објављен позив за подношење понуда, није био у блокади 

доказује се :  

Потврда НБС оброју дана неликвидности  

- Бонитет бонуђача бб + доказује се :  

Скоринга – Агенције за привредне регистре за период 2011-2015 

год. 

 

*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су 

подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и 

Народне банке Србије.  

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о 

неопходном финансијском капацитету, чланови групе 
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понуђача испуњавају заједно.  

*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не 

доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је 

дужан је да сам испуни задати услов. 

2. УСЛОВ: Неопходан пословни   капацитет -  

А) да је понуђач у последњих четири  године ( 2013,2014 , 2015 и 2016) 

извео  радове  на доградњи или изграњи објеката минималне квадратуре 

сваког од објеката минимум 500м на  најмање 3  објекта . 

Б)  Да понуђене боје и лакови ,  као и лепак за лепљење и 

армирање за фасадни систем задовољава захтеве из техничке 

спецификације  

В) Да понуђени стакло пакет столарије задовољава захтеве из 

техничке спецификације  

 

г) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO9001 

за извођеење радов у грађвинарству, успостављен систем управљања 

заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS18001 за 

извођеење радов у грађвинарству , успостављен систем управљања 

заштитом животне средине ISO 14001 за извођеење радов у 

грађвинарству , систем управљања енергијом  ISO 50001за 

извођеење радов у грађвинарству 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

А    Референтна листа – извршеих радова доградње или изградње 

објеката у последњих три године . 

Као доказ достављају се: 

- попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне 

листе ( Образац потписује и оверава претходни наручилац) 

- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак извршених 

услуга    - Референтна листа 

 -Прву и последњу страну привремене или окончане  ситуације  и 

странуна на којој се види да су изведени  радови на доградњи или 

изградњи објеката , који су наведени у  референтној потврди потписаној 

и овереног од стране наручиоца посла . 

У колико се из привремене или окончане ситуације невиди 

квадратура објекта на коме су изведени захтевани радови 

наручилац ће као доказ испуњености захтеваног услова 

прихватити да понуђачи поред рефрентне потврде , фотокопије 

прве и последње стране привремене или окончане ситуације  и 

стране на којој се види да су изведени радови на доградњи или 

изградњи објекта достави и фотокопију уговора из кога се види 

квадратура објекта 

Ако је инвеститор истовремено био и извођач предметних радова 

потребно је да  доставити само  Прву и последњу страну привремене или 

окончане  ситуације  и страну на којој се види да су изведени 

грађевински радови  потписану и оверену од старне независног 

надзорног органа. 

Наручилац задржава право да затражи на увид пројектно техничку 

документацију објеката које је понуђач навео у референтној листи и 

референтној потврди.  

 

У разматрање ће бити узети само извршене услуге  које је 

понуђач извршио самостално или као члан групе понуђача - 

конзорцијума, а не и као подизвођач другог понуђача. 
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Б) Извештај о испитивању издат од стране акредитоване 

лабараторије за испитивање и технички лист произвођача 

понуђених боја и лакова ,као и лепка за лепљење и армирање за 

фасадни систем 

 

В) Као доказ испуњености захтеваних карактеристика понуђеог 

стакло пакета  столарије понуђачи су у обавези да доставе :  

- декларацију о производима у оквиру наведеног стаклопакета 

издату и потписане од стране произвођача 

- Конфигуратор стакла издат од стране произвођача 

- Узорак стакла 

Г) Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001 за извођеење 

радов у грађвинарству, успостављен систем управљања заштитом 

здравља и безбедношћу на раду OHSAS18001 за извођеење радов у 

грађвинарству , успостављен систем управљања заштитом животне 

средине ISO 14001 за извођење радова у грађвинарству , систем 

управљања енергијом  ISO 50001 за извођеење радов у грађвинарству 
---------------------------------------  

* Неоверене фотокопије 
* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 

понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном 

капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан 

је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.  

3. УСЛОВ: Да понуђач има у власништву, односно да има право 

располагања техничким капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, и то:  

 Виброплоча 

 Камион – кипер носивости минимум 10 тона (1 ком.) 

 Мини багер (1 ком.) 

 Комбинована машина (1 ком.) 

 Хидраулични чекић - пикамер (1 ком.) 

 Фасадна скела  минимум 600м2 

 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услови доказују 

се достављањем:  

- Пописне листе на дан 31.12.2016. године да је понуђач власник 

основних средстава тражених у оквиру довољног техничког 

капацитета (понуђач је дужан да на пописним листама јасно 

обележи -маркира механизацију која је неопходна у оквиру 

траженог техничког капацитета) или  

- други доказ да понуђач има на располагању тражени технички 

капацитет (уговор о закупу или уговор о пословно техничкој 

сарадњи и слично).  

- за возило се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и полиса 

осигурања 

- у случају да је понуђач постао власник основних средстава 

тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 

31.12.2016. године, уместо пописне листе може доставити други 

доказ из којег се јасно види да је власник траженог основног 

средства (рачун или купопродајни уговор и др.).  
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Напомена: Уколико понуђач није власник покретне 

маханизације, потребно је да достави доказе да исте има на 

располагању (уговор да има на располагању тражено возило, 

сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг 

куће)  

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 

понуђача заједно испуњавају задати услов о техничком 

капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, 

дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитет 

4. УСЛОВ: да располаже довољним кадровским капацитетом се 

сматра да Понуђач има радно ангажованих: 

А) Најмање 30 радника од тога: 

2 зидара 

2 тесара 

3 молера од тога најмање два да су са сертификатом о 

оспособљеноси за рад са понуђеним бојама за зидове  

2 лимара  

2 керамичара  

10 помоћних грађевинских радника 

3  бравара/заваривача да имају сертификат о квалификацији 

заваривача  

- 2 електричара  

-2 руковаоца грађевинских машина 

-2 водоинсталатера  

 

Б) Понуђач мора да има радно ангажоване: 

- 2 дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом 410 или 411  

- 1 инжињера за енергетску ефикасност зграда са лиценцом 381 

- 1   дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом 450 или 451 

- 1   дипломираног машинског инжењера са лиценцом 430 

 

В) Да понуђач има радно ангажованог :једно лице са уверењем од стране 

Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту o 

практичној опособљености за обављање послова безбедности и здраваља 

на раду 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  

Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском 

капацитету. 

А) - М обрасце или радне књижице  и  уговоре о радном 

ангажовању . 

У колико запослени ангажовани уговором о делу или другим 

уговором о радном ангажовању нису у радном односу за исте је 

потребно доставити Уговор о радном ангажовању и М образац 

понуђача , а у колико су радно ангажована лица у радном односу 

потребно је доставити Уговор о радном ангажовању и копију М 

обрасца послодавца. 

- Копија сертификата о квалификацији заваривача за тражене 

браваре. 

- за најмање 2 молера доставити сертификат издат од старне 

произвођача понуђених боја  да су оспособљени за рад са 

понуђеним бојама за зидове . 
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Б) - М обрасце за тражене инжењере и Уговоре о радном 

ангажовању 

У колико запослени ангажовани уговором о делу нису у радном 

односу за исте је потребно доставити Уговор о радном 

ангажовању и М образац понуђача , а у колико су радно 

ангажована лица у рдном односу потребно је доставити Уговор о 

радном ангажовању и копију М обрасца послода 

- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије 

- потврде Инжењерске коморе Србије, не старије од 12 месеци, да 

су тражени инжењери –носиоци личних лиценци  и чланови 

ИКС-а и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета. 

 

В) Копија уговора о радном ангажовању и М обрасца 

копија лиценце за обављање послова безбедности и здравља на 

раду издата од стране надлежног министарстав рада Републике 

Србије. 

У колико запослени ангажовани уговором о делу нису у радном 

односу за исте је потребно доставити Уговор о радном 

ангажовању и М образац понуђача , а у колико су радно 

ангажована лица у рдном односу потребно је доставити Уговор о 

радном ангажовању и копију М обрасца послодавца. 

---------------------------------------  

* Неоверене фотокопије 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 

за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

 

Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. У 

супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за услов из 

члана 75. став 1. тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ 

јавно доступан. 

 

**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3), 

с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом 

да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан. 

 

***Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

4.), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија 

вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 

75. став 1. тачка 4.), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

 

****Услов из члана 75. став 1. тачка 4.), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

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

 

Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни понуђач, подизвођач и сви понуђачи из групе понуђача. 
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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 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. 

  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она 

до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има 

седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да 

накнадно достави тражена документа у у примереном року. 

 

На основу члана 79. став 10., ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

ЗЈН, 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. 

Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. чини саставни део ове Конкурсне документације. 

 

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

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Понуђач је у обавези да изврши  обилазак локације и изврши увид у техничку документацију  

како би био упознат са потенцијалним проблемима приликом извођења предметних радова, 

обзиром да се ради о наставку започетих  радова на објекту. Касније примедбе по том основу 

наручилац неће уважавати те стога захтева као обавезан – елиминациони услов достављање 

потписане и оверене изјаве о обиласку локације и  извршеном увиду у техничку документацију . У 

вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације  понуђачи се имају обратити 

секретару школе као представнику Наручиоца, тел. 021-469-210, те у договору с њим заказати 

тачан термин. Увид ће се вршити сваке среде  и петка  осим на дан отварања понуда  у периоду од 

09 - 13 часова. 

Понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном термин добиће 

потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди. 

 

 

 

      печат и потпис овлашћеног лица понуђача 
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5) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 

ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 

КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 

ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Критеријум зa доделу уговорa је „нaјнижa понуђенa ценa“. 

  

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 после спроведеног рангирања понуда две независне, одговарајуће и прихватљиве понуде 

имају једнаку понуђену цену, Нaручилaц ће применити помоћни критеријум – краћи рок извођења радова, а 

уколико је једнак рок за извођење примениће се помоћни критеријум – дужи гарантни рок. 
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6) ОБРАСЦИ  КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

  

6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

6)2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. став 2. ЗЈН  

6)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

6)8) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ 
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6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од ________________________ за јавну набавку ДОГРАДЊА ДВА СПРАТА НАД 

ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У НОВОМ САДУ, ЈН број 05/2016 

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 
 

 

 

Адреса понуђача: 

 
 

 

 

Матични број понуђача: 

 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 
 

 

 

Телефакс: 

 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

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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II 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 подизвођ 
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III 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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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

По испостављеним ситуацијама у 

року од 45 дана од дана пријема. 

 

Рок важења понуде 

 

_______ дана, (минимум 60 дана, 

од дана јавног отварања понудa) 

 

Рок за извођење радова 

 

________ дана, (не сме бити дужи 

од 60 календарских дана, од дана 

увођења извођача у посао) 

 

Гарантни рок 

 

________ година, (не може бити 

краћи од две године, рачунајући 

од дана примопредаје радова) 

 

 

 

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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6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе уговора у 

јавној набавци радова  - Доградња два спрата над делом школског објекта ОШ „Васa Стајић“, ЈНОПБР:  

05/2016 

 

 

Врста трошка 

 

Учешће у укупној 

цени, без ПДВ 

(у динарима) 

 

Учешће у укупној цени 

без ПДВ 

(у %) 

 

1 2 3 

Опрема и материјал   

Радна снага   

Увозне Дажбине   

Транспортни трошкови   

Трошкови утовара и истовара   

Остали трошкови   

   

   

   

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)   

ПДВ   

СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом)   

 

                                                                                M.P.                                   ____________________________ 

             Потпис овлашћеног лица 

 

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији 

набавке. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.   
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УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,бр. 124/12,14/2015 и  68/2015) и 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 68/15)у обрасцу структуре цена морају бити 

приказани основни елементи структуре цене, као што су : 

 појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна  - техничке спецификације радова 

 укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а 

 Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима 

 Процентуално учешће одређене врсте трошкова 

У делу 6)2) Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у 

понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , осигурања , као и евентуално 

неких попуста 
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 6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ___________________________________ [навести назив 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

накнаду трошкова. 

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

понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

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

ДОГРАДЊА ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У НОВОМ САДУ, ЈН број 

05/2016 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту 

конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 

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

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

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач..................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке - ДОГРАДЊА ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У НОВОМ 

САДУ, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немамо забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

          Датум                                        Понуђач 

 

________________                                           М.П.                                                 __________________ 

 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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6)6) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УВИДА У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

Назив понуђача:  

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ_______________________________________________________          изјављује да је 

остварио увид  « на лицу места »  и увид у техничку документацију  ради подношења понуде за јавну 

набавку радова - ДОГРАДЊА ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У НОВОМ 

САДУ, ЈНОПБР:  05/2016. 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2017. године 

                                         ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

 м.п.                              (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

    ______________________________ 

                                 (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 

 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране 

Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити) 
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6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
(подаци из АПР-а) 

Пословно име: 
 

 

Скраћено пословно име: 
 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

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

И З Ј А В У 
 
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона 
о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену пред судским - 
управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе 
____________________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку   

__________________________________ у поступку јавне набавке (ЈНОПБР: 05/2016.).  

 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве 
односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа државе где имам седиште. 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 
 
 

М.П.___________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 
 
 

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 
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Прилог бр. 1 

 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

 

 

Наручилац 

 

 

 

Период 

извођења 

радова  
 

 

вредност  

извршених 

радова 

(са израженим 

ПДВ-ом)  

 

 

Врста 

радова  
 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

УКУПНО: 
  

 

 

 

Потпис овлашћеног лица  

 

________________________________ 

                   М.П. 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака. 

 

 

 

 

 

 



Page 15 of 17  

 
Прилог 1.1 – ПОТВРДЕ НАРУЧИЛАЦА  

 

За све извршене радове образац копирати у потребном броју примерака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

РЕФЕРЕНТНА  ППТВРДА 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 
 

 

СЕДИШТЕ 
 

 

УЛИЦА И БРОЈ 
 

 

ТЕЛЕФОН 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

 

ПИБ 
 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. 

Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

 
Да је  понуђач _________________________________________________________________________ 

 

За нас квалитетно извео  следеће радове : 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________ укупне квадратуре од _____________________________________м2. 

. На објекту  ______________________________________________________ . 

_________________________________________________________________________________________ 

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ 

закљученог __________. године. 

 

 

Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова Доградња два спрата 

над делом школсог објекта ОШ“Васе Стајић „, у отвореном поступку ЈНОП  5/2016и у друге сврхе се Не 

може користити. 
Да су поДаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

м.п.   законски заступник 
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Модел уговорa ПОНУЂАЧ морa дa:                                                                           
- попуни,  
- печaтом оверии потпише свaку стрaну 

чиме потврђује дa прихвaтa елементе моделa уговорa 
 
 

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
РАДОВА НА ДОГРАДЊИ ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА 

СТАЈИЋ“ У НОВОМ САДУ 
ЈНОПБР: 05/2016 

 
1. ОШ „Васа Стајић“, Нови Сад, Војводе Книћанина 12/б, Нови Сад, ( у даљем тексту Наручилац), 

коју заступа директорка Јасмина Пастоњицки и 

 

Понуђач / Група понуђача  

 

2) ........................................................................................ из ................................................., 

ул. .................................................... бр. ......... мат. бр. ......................... ПИБ ............................... кога заступа 

....................................................................... (даље: Извођач радова). 

 

3) ........................................................................................ из ................................................., 

ул. .................................................... бр. ......... мат. бр. ......................... ПИБ ............................... кога заступа 

....................................................................... (даље: Извођач радова). 

 

4) ........................................................................................ из ................................................., 

ул. .................................................... бр. ......... мат. бр. ......................... ПИБ ............................... кога заступа 

....................................................................... (даље: Извођач радова). 

 

Основ уговора: ЈН Број: 5/2016 . 

Број и датум Одлуке о додели уговора: ______________________________ 

Понуда изабраног понуђача број: _________ од____________. 

 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је ДОГРАДЊА ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У 

НОВОМ САДУ,  у свему према усвојеној понуди Извођача број ____________ од _________. године, која је 

код Наручиоца заведена под бр. ____________ од ___________. године, а која чини саставни део овог 

уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 2. 
Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе у складу са важећим прописима, 

инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, као и да по завршетку радова изведене радове 

преда Наручиоцу. 

 

Члан 3. 
Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи, 

сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима. 

Извођач (група извођача) је носилац права и обавеза извођења предметних радова и обавезује се да 

својим средствима и својом радном снагом изврши уговорене радове. Понуђачи из групе понуђача 

одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Извођач ангажује подизвођаче за следеће радове (највише до 50% од уговорених радова): 

- предузеће ____________________________, за радове ____________________ ; 

- предузеће ____________________________, за радове ____________________ ; 
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- предузеће ____________________________, за радове ____________________ ; 

- предузеће ____________________________, за радове ____________________ ; 

- предузеће ____________________________, за радове ____________________ . 

Извођач одговара Наручиоцу за све изведене радове поверене подизвођачу. 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте радова 

из Понуде. 

Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и изградњи. 

У случају потребе за изменом одговорних извођача радова, Извођач је у обавези да, пре достављања 

решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писмено обавести Наручиоца о 

разлозима измене напред наведених одговорних извођача и пружи доказе о томе да новоименовани 

одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане Законом о планирању и изградњи, као и да су 

стално запослени или ангажовани уговором о делу код Извођача, односно подизвођача. 

Сва решења о именовању одговорних извођача радова представљају саставни део овог уговора. 

 

Члан 4. 
Извођач је обавезан да у року до 7 дана од дана пријема инвестиционо-техничке документације од 

стране Наручиоца, а пре увођења у посао, изврши следеће: 

1. Да детаљно проучи Главни пројекат и упореди са усвојеном понудом и да Наручиоцу достави 

извештај о прегледу наведене документације, са евентуалним примедбама, на даље разматрање. 

2. Да пре почетка радова потпише и овери печатом Главни пројекат, у складу са одредбама члана 152. 

Закона о планирању и изградњи.  

Неблаговремено уочене примедбе, које нису садржане у Извештају а могле су бити благовремено 

сагледане, неће имати утицаја на рок извођења радова. 

 

Члан 5. 

 Извођач је обавезан да приликом закључења, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења 

уговора, достави 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 укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 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. 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). 

 Извођач се обавезује да уз окончану ситуацију 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 

се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције 

мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. 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).  

 Да Наручиоцу достави Решења о именовању одговорних извођача радова 

Извођач се обавезује да наведену гаранцију из става 1.,тачка 1. овог члана продужи у случају 

продужења рока за завршетак уговорених радова. 

У случају неоправданог продужења рока из члана 17. овог уговора, овај уговор представља правни 

основ за продужење важности напред наведене гаранције банке из овог члана уговора. 

 

Члан 6. 
Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у року до 10 дана од 

дана увођења у посао, достави Наручиоцу: 
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1) на усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним 

активностима на критичном путу. Динамички план мора бити потписан и оверен од стране 

Извођача и Стручног надзора. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови и то: 

 план ангажовања потребне радне снаге; 

 план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту; 

 план набавке потребног материјала; 

 финансијски план реализације извођења радова по месецима. 

2) пројекат организације градилишта и пројекат технологије извођења радова; 

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, изврши и следеће 

активности и радове: 

1. да обележи објекат, трасе и друге објекте у склопу изградње наведеног објекта; 

2. да обележи сталне висинске тачке на терену; 

3. да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених 

материјала, инсталација и опреме, 

4. да пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу; 

5. да обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења; 

6. да обезбеди геодетско снимање подземних инсталација у складу са важећим прописима о 

катастру водова и подземних објеката; 

7. да обезбеди геодетско снимање изведеног објекта и спровођење промене на катастарском плану 

8. да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима; 

9. да обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката 

и саобраћајница), да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни 

материјал; 

10. да обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду 

Комисије за технички преглед објекта; 

11. да отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у задатом року; 

12. да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 

13. да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун; 

14. да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, 

оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта; 

15.  да по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све 

привремене градилишне инсталације; 

16. да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року; 

17. да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи. Извођач је обавезан 

да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова изради пројекат изведеног објекта. 

 

Члан 7. 
Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку: 

 извођење свих припремних радова према Пројекту организације градилишта; 

  грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација, ПТТ и др.) и да сноси 

трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, ПТТ услуга, одношење смећа и др., 

од дана увођења у посао, до примопредаје објекта; 

 видно обележавање градилишта градилишном таблом у року од једног дана по увођењу у 

посао, у сагласности са чл.149. Закона о планирању и изградњи, Правилником о изгледу, 

садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“, број 4/10), као и по 

упутству Наручиоца; 

 услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим 

временским условима; 

 надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме; 

 обезбеђење и чување објекта до његове примопредаје. 
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Члан 8. 
Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и 

радионицама где се обављају активности за потребе градилишта. 

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама Наручиоца и надзорног органа на 

квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама отклони, о свом 

трошку, недостатке или пропусте.  

Извођач је дужан да изврши, заједно са надзорним органом, сагледавање и анализу испуњења 

уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачине извештај. Извештај 

потписују Извођач и надзорни орган, а Извођач га, преко надзорног органа, доставља Наручиоцу уз 

испостављену привремену ситуацију. 

У случају да Извођач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, 

продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну накнаду за 

то. 

Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко надзорног органа, писани захтев за евентуално 

продужење рока за извођење радова, најкасније 5 дана пре истека уговореног рока. Надзорни орган, уз 

захтев Извођача, доставља детаљно образложење и мишљење о продужењу рока за извођење радова, у 

сагласности са одредбама овог Уговора. Уколико Извођач упути Наручиоцу захтев за продужење рока, 

након истека рока из претходног става, такав захтев се неће разматрати. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 
Обавезе Наручиоца су: 

 да преда Извођачу Главни пројекат; 

 да формира радни тим за координацију и комуникацију; 

 да у примереном року решава све захтеве Извођача који треба да буду упућени Наручиоцу преко 

надзорног органа са мишљењем истог о предметном захтеву. 

 Наручилац доставља одговоре у писаној форми Извођачу, преко надзорног органа; 

 да обезбеди вршење стручног надзора, у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи; 

 да благовремено решава, уз писано и образложено мишљење надзорног органа: 

o евентуалне вишкове и мањкове радова и непредвиђене радове; 

o евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова; 

 да контролише, ревидује и усаглашава понуде за неуговорене радове, са анализама цена за 

неуговорене позиције радова; 

 да редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове на основу привремених ситуација и 

окончане ситуације; 

 обезбеди технички преглед и да учествује у раду Комисије за технички преглед објекта и да формира 

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и да учествује у раду те комисије. 

 

 

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО 

Члан 10. 
Даном испуњења обавеза Извођача из члана 4., став 1., тачке 1. и 2. и члана 5. став 1., тачке 1., 2. и 3., 

и обавеза Наручиоца из члана 9., став 1., тачка 1. стичу се услови за увођење Извођача у посао. 

Наручилац писмено обавештава Извођача и надзорни орган о датуму увођења Извођача у посао. 

Надзорни орган уводи Извођача у посао уписом у грађевински дневник и предаје Извођачу: 

1. Решење о грађевинској дозволи 

2. Решење о именовању стручног надзора. 

 

УГОВОРЕНА ЦЕНА  

Члан 11. 
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Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи ___________ динара 

(словима:__________________________________________), без обрачунатог пореза на додату вредност, и 

добијена је на основу јединичних цена и количина из прихваћене Понуде Извођача број ______ 

од_________ у отвореном поступку јавне набавке радова. 

Обвезник пореза на додату вредност од _____%, у износу од _____________ динара 

(словима:____________________________) је Наручилац, на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о 

порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и 93/2012, 

108/13, 68/14-др. закон,142/14, 83/15, 5/2016 и 108/2016). 

Уколико дође до измене уговорене цене (по основу промена стопе ПДВ-а), плаћање по измењеним 

условима ће се третирати као извршење овог уговора. 

 

Укупна вредност предметних радова износи__________________динара (словима:__________________) 

са обрачунатим порезом на додату вредност. 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из основне понуде фиксне, и да се неће мењати 

у случају промене цена елемената на основу којих је формирана уговорена јединична цена радова (фиксна 

цена). 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 12. 
Наручилац ће уговорену цену радова из члана 11. исплатити Извођачу, на начин и у роковима 

предвиђеним овим уговором,  уплатом на текући рачун Извођача. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену на следећи начин: 

 привременим ситуацијама у року не дужем од 45 дана од дана пријема и 

 окончаном ситуацијом у року не дужем од 45 дана од дана пријема. 

Укупна вредност привремених ситуације не може да буде већа од 90% вредности уговорених радова. 

 

Члан 13. 
Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 

уговорених радова и уговорених цена. 

Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном 

обрачуну. 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 

надзорног органа: 

1.  фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који 

се у каснијим фазама не могу контролисати (степен набијености подлоге и сл.), оверене и потписане 

од надзорног органа; 

2.  фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, обострано 

потписане и оверене; 

3.  фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, 

оверене од стране надзорног органа; 

4.  уз окончану ситуацију, Извођач је дужан доставити гаранцију банке за отклањање недостатака у 

гарантном року. Гаранција мора имати клаузулу да је безусловна и платива на први позив, у висини 

од 10% од уговорене вредности радова, без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од истека 

гарантног рока. 

Уколико Извођач не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 

Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.  

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након 

извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, надзорни орган, у року 

од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део 

ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз 

следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. 
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НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ 

Вишкови и мањкови радова 

Члан 14. 
У складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) Извођач је обавезан да 

најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова 

радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност 

истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, 

најкасније у року од 10 дана од дана пријема. 

 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се 

закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације. 

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана потписивања aнекса, 

преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у члану 5., став 1., тачка 1. овог Уговора, за вредност радова који се 

уговарају анексом из претходног става. 

Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче право да наплати радове уговорене анексом. 

Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о 

цени, роковима, измени материјала који се уграђује. и обиму неуговорених радова (вишкови радова), као и о 

обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова).  

 

Измене током трајања уговора 

Члан 15. 

 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015), након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке. 

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

 

Члан 16. 
Извођач је дужан да, до коначног обрачуна изведених радова уговори вишкове и мањкове радова, у 

складу са чл. 14. и 15. овог уговора. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 17. 
Извођач је дужан да све уговорене радове изведе у року од _______ календарских дана од дана 

увођења у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова. 

Извођач се обавезује да све накнадно уговорене радове (вишкове са укљученим мањковима радова), 

изведе у уговореном року. 

Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не започне радове 

даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 7 дана да започне радове, а уколико 

Извођач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију 

гаранције за добро извршење посла у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до износа 

стварне штете. 

Члан 18. 
Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року из члана 17., став 1. и члана 19., став 1., 

тачке 1-6. овог уговора својом кривицом, обавезан је да плати Наручиоцу, уговорну казну у висини  1 %. 

(промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може 

бити већи од 5% од вредности укупно уговорних радова. 

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, 

Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату  гаранције за добро извршење посла у целости, као 

и да захтева од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете. 
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Члан 19. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 

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

 ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе; 

 ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 

 због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих учесника на послу, 

које ангажује Наручилац; 

 због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач; 

 за накнадно уговорене радове (вишкове са укљученим мањковима радова) у складу са чл. 14. и 15. 

овог уговора. 

Ако наступе околности из претходног става, Извођач их одмах уписује у грађевински дневник, а у 

року од 3 дана од настанка узрока доставља у писаној форми, уз сагласност надзорног органа, предлог 

Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац је обавезан да по наведеном 

захтеву донесе одлуку у року до 30 дана од пријема захтева. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.  

 

ГАРАНТНИ  РОК 

Члан 21. 
Гарантни рок за изведене радове износи ______ године (минимум 2 године), рачунајући од дана 

примопредаје изведених радова. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима 

произвођача. 

 

Члан 22. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца или Корисника, отклони 

о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених 

материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 

недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног позива од 

стране Наручиоца или Корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да 

за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције 

банке или менице или задржавањем депозита за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове 

настале поводом отклањања нодостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи 

накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси одговорност. 

 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 23. 
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се 

захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања 

материјала и контролу квалитета, уколико се за тим појави оправдана потреба. 

 

ДОКУМЕНТИ У ТОКУ ГРАЂЕЊА 

Члан 24. 
Извођач радова је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке документације, 

и следећу документацију: 

 грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције и 

грађевинског дневника («Службени гласник РС» бр. 105/03); 
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 грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем; саскицама и 

котираним мерама узетим на лицу места; са аналитичким доказом изведених количина; са 

потписом обрађивача; са датумом, потписом и личним печатом одговорног извођача радова и 

надзорног органа; 

 динамички план извођења радова; 

 атесте уграђених материјала и остала документа и записнике од важности за период изградње, 

техничког прегледа и експлоатације објекта. 

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да сву техничку 

документацију и документацију вођену у току реализације уговора, записнички преда Наручиоцу. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 25. 
Комисију за примопредају и коначни обрачун формира Наручилац. Комисија је састављена од 

непарног броја чланова овлашћених представника Наручиоца, Извођача, уз учешће надзорног органа и 

одговорних лица на градилишту. Комисија ће у року од 7 дана од дана обавештења Извођача радова да су 

радови завршени приступити изради записника о примопредаји и записника о коначном обрачуну. 

 

Члан 26. 
Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни 

обрачун у две фазе: 

1.  I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и примопредаја 

документације из члана 23. став 1., тачке 1., 2., и 4. овог уговора. У току примопредаје, Комисија 

сачињава Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду 

Комисије; 

2.  II фаза - коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела 

јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви чланови 

Комисије и учесници у раду Комисије. 

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

Члан 27. 
Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед објекта и да поступи по свим 

захтевима те Комисије. 

Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде сву потребну 

документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења 

техничког прегледа и издавању употребне дозволе. 

Уколико Комисије за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене 

радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед 

објекта, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 28. 
Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 

1. ако Извођач не започне радове најкасније до 7 дана од увођења у посао; 

2. ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику више од 

34 дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења; 

3. ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова; 

4. ако Извођач радове изводи неквалитетно; 

5. ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа; 

6. ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 

7 дана, или ако одустане од даљег рада; 

7. ако Извођач није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију добро извршење посла. 
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У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог 

извођача и активира гаранцију за добро извршење посла у целости. Извођач је у наведеном случају обавезан 

да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и 

цене радова новог извођача за те радове. 

Извођач може раскинути уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца, у складу са одредбама овог 

Уговора. 

Члан 29. 
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 

15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 

Члан 30. 
Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим 

поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

 

Члан 31. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да 

Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора. На основу 

пресека изведених радова, усаглашеног од стане Наручиоца и Извођача, сачиниће се споразум о 

међусобним потраживањима. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 
Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, решавати 

споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно и месно надлежним Судом. 

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити 

одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима. 

 

Члан 33. 
Саставни део овог Уговора чине: усвојена понуда Извођача број ____________ од __________. године и 

Решења о одговорним извођачима радова. 

Члан 34. 
Овај уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 

(три) примерка. 

Овај Уговор ступа на снагу даном последњег потписа. 

 

 

                          З А  И З В О Ђ А Ч А                                                З А  Н А Р У Ч И О Ц А 
                  _________________________                              __________________________ 

 _____________________________                                  Директор 

                                                                                                                Јасмина Пастоњицки 

    __________________________     

 

Напомена: 

Овај модел представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач, без оправданих разлога, одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 

уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце. 

 

понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. Уколико понуду подноси група 

понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверен печатом.  
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8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на српском 

језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик 

оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 

 

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, контакт особу, број телефона контакт особе. 

 

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 контакт особу и телефон. 

 

Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на адресу: ОШ 

„Васа Стајић“, Нови Сад, Војводе Книћанина 12/б, Нови Сад, са назнаком: - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.02.2017. године до 12:00 часова.  

    

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 13.02.2017. године до 12:30 часова. часова, у 

Војводе Книћанина 12/б Нови Сад. 

 

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, као и модел 

уговора, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Уколико се приликом сачињавања 

понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара 

или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом. 
 

Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, наведене и описане 

у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова“( у даљем тексту Услови за учешће).  

 Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је 

доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе понуђача, у свему у складу са 

упутством датим у Условима за учешће у поступку јавне набавке.  

 Образац понуде (Образац број 6)1)) понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника 

у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно 

је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење података о 

подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у довољном броју примерака за све 
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подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се 

прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по 

избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том 

случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  

  Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења заједничке понуде.  

- Модел уговора - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише модел уговора. Уколико понуду 

подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверен печатом.  

 Прилог бр.1 – Списак изведених радова 

 Прилог бр. 1.1. – Потврде Наручилаца образац копирати у довољном броју примерака; 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) – понуђач мора да попуни, овери печатом и 

потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви 

чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  

споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац број 6)4) -понуђач мора да га попуни, овери печатом и 

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

лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима; 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 6)5) -понуђач мора да га 

попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима;  

 Средство финансијског обезбеђења 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде у врдности од 10% од укупне вредности понуде без 

ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први позив. 

Поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност 

за решавање спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 60 дана од дана 

отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

- Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за   добро извршење 

посла у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ, насловљено на Нaручиоцa.  

- Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за     отклањање 

грешака у гарантном року у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ, насловљено на 

Нaручиоцa. 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз понуду 

уколико:  

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду;  

 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

 понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима 

није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави финансијско средство обезбеђења за озбиљност понуде понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 Образац изјаве понуђача о посети локације (Образац број 6)6)) понуђач мора да попуни, овери 

печатом и потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, 

или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити 

наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 -Образац структуре цене (Образац број 6)2)) - понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени. Образац структуре 

цене, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе 
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понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из 

члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  

Све позиције  у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним ценама и са укупном 

ценом и то све без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на крају Обрасца структуре цене, у Збирној 

рекапитулацији предмера, с`обзиром да све позиције Обрасца структуре цене подлежу истој стопи 

опорезивања. 

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним  јединичним  

ценама  (уколико   се    ради    о    позицијама   које   немају  

вредност, мора се уписати ''0,00'', нису дозвољени знаци ''/'' или ''0'' или непопуњавање износа). 

 

 

Напомена:  

 Образац понуде, Образац структуре цене и Образац трошкова припреме понуде, у случају групе 

понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од 

чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. 

Закона о јавним набавкама. 

 

 Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 2. Закона, у 

случају групе понуђача морају бити потписани од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе 

понуђача и оверена печатима. 

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа 

о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предмет набавке није обликован у више партија. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 

који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ „Васа Стајић“, Нови Сад, 

Војводе Книћанина 12/б, Нови Сад,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радове –  ДОГРАДЊИ ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ 

ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У НОВОМ САДУ, ЈНОПБР: 5/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радове –  ДОГРАДЊИ ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ 

ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У НОВОМ САДУ, ЈНОПБР: 5/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радове –  ДОГРАДЊИ ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ ШКОЛСКОГ 

ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У НОВОМ САДУ, ЈНОПБР: 5/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или  

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радове –  ДОГРАДЊИ ДВА СПРАТА НАД ДЕЛОМ 

ШКОЛСКОГ ОБЈЕКТА ОШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У НОВОМ САДУ, ЈНОПБР: 5/2016 – НЕ 

ОТВАРАТИ”.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број телефона. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве 

телефона. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац број 6)1)), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац број 

6)1)) 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 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. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

4. понуђачу који ће издати рачун,  

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови групе), у име групе 

понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 6)1), Образац структуре цене (Образац број 6)2) и 

Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) из конкурсне документације (који не представљају 

Изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора навести и тај понуђач, 

односно члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, у складу са „Упутством 

како се доказује испуњеност услова“. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 

задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
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Рок плаћања је не дуже од 45 дана, од дана пријема ситуација. Обвезник пореза на додату вредност је 

Наручилац на основу члана 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додатну вредност (''Сл. гласник РС'', бр. 

84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007,93/2012, 108/2013, 68/2014, 124/2014, 83/2015, 5/2016 и 108/2016). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Укупна вредност привремених ситуације не може да буде 

већа од 90% вредности уговорених радова.  

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након 

извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од 

дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део 

ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решити кроз 

следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу 

Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

 Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет јавне набавке не може бити 

краћи од 2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје.  

За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.  

 

9.3. Захтев у погледу рока  извођења радова 

Рок за извођење свих уговорених радова је не дужи од 60 календарских дана од дана увођења у 

посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова.  

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока 

важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења 

понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно потребан рад и 

материјал са свим неопходним активностима до комплетирања предмета набавке 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Подаци о називу, адреси и интернет адреси 

државног органа или организације где се могу благовремено добити исправни подаци су:  

 

- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство надлежно за послове 

финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством 

Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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-Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство 

енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: Немањина 22-26, 

Београд. интернет адреса:  

www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет 

адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

-Заштити при запошљавању, условима рада -назив државног органа: Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.  

 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

НАПОМЕНА: БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА И ПИСМА О НАМЕРАМА БАНКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ 

БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА ТРЕБА ДА ГЛАСЕ НА НАРУЧИОЦА 

I Понуђач је дужан да у понуди достави Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, обавезујуће писма 

о намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном 

року. 

 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од 10% од укупне вредности 

понуде без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити безусловна и платива на први 

позив. Поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 

оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Рок важења банкарске гаранције за озбиљност понуде је 60 дана 

од дана отварања понуде. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде дату уз понуду 

уколико:  

 понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 

понуду;  

 понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

 понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

 

Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у висини 

од 10% укупно понуђене цене без ПДВ, насловљено на Нaручиоцa.  

Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном 

року у висини од 10% укупно понуђене цене без ПДВ, насловљено на Нaручиоцa. 

 

Наручилац ће вратити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и писма о намерама, 

понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави финансијско средство обезбеђења за озбиљност понуде и писма о намерама 

банке за издавање гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива. 

 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за добро извршење 

посла. 

   

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 укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 

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

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 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). 

 

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

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

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака 

у гарантном року и то: 

 

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

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

издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора 

бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. 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).  

 

Изабрани понуђач се обавезује да уз окончану ситуацију предмета јавне набавке преда 

наручиоцу финансијско средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року. 

 

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. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени 

као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке 

потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 

понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 

поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена 

понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.  

 

 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу ОШ „Васа Стајић“, Нови 

Сад, Војводе Книћанина 12/б, Нови Сад, електронске поште на e-mail os.vasastajic@mts.rs или факсом на 
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број 021-469-210 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 05/2016. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона 

сваког радног дана (понедељк – петак) у времену од 07,00 до 15,00 часова. 

 

15.ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У 

записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104 Закона. Записник о отварању понуда, након 

завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени 

представници понуђача, који преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у 

року од три дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се 

отварати и биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

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

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 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.  

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

одговорношћу 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. 

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
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Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 25 

дана од дана јавног отварања понуда.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 

оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из 

наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског 

обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне 

захтев.  

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне набавке, 

Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

 

20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће 

понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио 

надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу број 6)3) и приложио доказ о 

извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења. 

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном 

поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 

противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни 

правобранилац и грађански надзорник.  

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

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail os.vasastajic@мтс.rs, 

факсом на број 021-469-210 или препорученом пошиљком са повратницом.  

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

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 

седам дана пре истека рока за подношење понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет 

најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 

за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека 

рока за подношење захтева из ст. 4. и 5. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева 

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
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Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу 

са одредбама члана 150. закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки 

најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права: 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да 

је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 

таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који 

садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и 

оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 

наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава); 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун 

код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно је прво 

уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне набавке при чему није 

дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“, „уплата“ и сл.), 

већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара. 

Уколико се захтев за заштиту права подноси после отварања понуда, такса износи 120.000,00 динара.  

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се видети у 

оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: Уплата таксе из Републике 

Србије. 

 

 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 

дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

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

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са изабраним 

понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена одлука Наручиоца о додели 

уговора.  

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац задржава 

право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

23. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 

24.ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА:  

У складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) Извођач се обавезује 

да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење анекса. 

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, 

преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у 

обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним 

образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. По прихватању 

прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог 

уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.  

 

 

 

26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке.  

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени. 

Повећање обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 
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9) ПРЕДМЕР - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДПВА- ДПГРАДОА ДВА 
СПРАТА НАД ДЕЛПМ ШКПЛСКПГ ПБЈЕКТА ПШ „ВАСА СТАЈИЋ“ У НПВПМ САДУ – ЈНПП БР:  

05/2016 
 

redni          
broj Opis radova     j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
A GRUBI GRADJEVINSKI RADOVI   

      
I PRIPREMNI RADOVI  I RUSENJA   

      
Napomena : Sve demontirane elemente objekta (limove,stolariju, bravariju, stakla i sl.) 

uredno poslagati u okviru skolskog objekta ili dvorista na mestu 

koje odredi predstavnik investitora i ostaviti na upotrebu  investitoru. 

1. Rusenje postojeceg dela objekta, sa uklanjanjem i  
 transportom materijala van gradilista na   
 udaljenost do 10 km motornim vozilom (deo iznad trema)    
 (terasa u prizemljuu-denivelacija u ploci)   m2 16,00   

2. Demontaza limenih opsava        
 - opsav atike, r.s. 50cm    m' 36,50   
 - zidni limeni opsav, r.s.25cm    m' 35,80   
 - demontaza olucnih vertikala    m' 9,00   
 - horizontalni oluci     m' 39,10   
 - bocne vetar-lajsne     m' 4,00   
 - limene prozorske okapnice    kom. 14,00   
 - lajsna zidne "iksne"malog krova   m' 14,00   

3. Rusenje dimnjaka zidanog opekom iznad visine MK     
 prizemlja (sa utovarom i odvozom suta na gradsku deponiju     
 motornim vozilom) kom 3,00   

4. Demontaza i odvoz sa lokacije svih slojeva     
 ravnog neprohodnog krova do MK    
 (sav uklonjeni materijal utovariti u motorno vozilo      
 i odvesti na gradsku deponiju udaljenosti do 10km)  m2 177,61   

5. Demontaza limenih opsava sa postojeceg      
 krova (svi opsavi od pocinkovanog lima)   m' 140,00   

6. Stemovanje zidova od opeke, za izradu AB      
 vertikalnih serklaza, dim. 25x25cm       
 (prosecanje na potrebnim mestima za izradu       
 AB stubova i povezivanje dva dela objekta)   m' 39,00   

7. Pazljiiva demontaza unutrasnjih (kancelarijskih)vrata    
 kompletno sa pervaz-lajsnama i eventualnim pragovima kom. 3,00   

8. Rusenje pregradnih zidova u prizemlju, od opeke      
 d=12cm i gips-ploca, sa utovarom i odvozom na      
 gradsku deponiju, kompletno sa nadvratnicima  m2 52,29   
          

9. Rusenje medjuspratne konstrukcije iznad      
 prizemlja (ploca sa karatavanom) opciono   m2 176,10   

10. Razbijanje betonskog poda prostorija radi      
 formiranjaa temelja     m2 47,27   

11. Demontaza malog jednovodnog krova nad      
 prizemnim delom objekta    m2 20,80   

12. Demontaza fisknog svetlarnika na spoju izmedju     
 postojeceg i dogradjenog dela        
 3 x 3,60 x 3,85     m2 41,58   

13. Demontaza starih drvenih prozora u sanitarnim     
 cvorovima na spratovima postojeceg dela objekta  kom. 4,00   
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14. Demontaza stare stolarije prizemlja      
 - prozori     kom. 10,00   
 - vrata     kom. 3,00   

UKUPNO I (din.) :   
 
 
          

II ZEMLJANI RADOVI        
 (GN 200)         
 Za izradu pozicija zemljanih radova obezbediti neophodnu     
 mehanizaciju i kvalifikovanu radnu snagu (rukovaoci      
 gradj. masina), o cemu se dostavlja potrebna dokumentacija     
          

br. Opis pozicije     j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1. Iskop zemlje III kategorije za nove temelje      

 Iskop raditi sa vertikalnim zasecanjem strana,      
 sa finim planiranjem dna temelja na projektovanu kotu     
 U cenu obracunati troskove iskopa, odlaganja potrebne     
 kolicine iskopanog materijala  na gradilistu, kao i      
 utovar u motorno vozilo i transport iskopane zemlje na     
 gradsku deponiju udaljenosti do 10km.   m3 12,50   

2. Nabavka, doprema i ugradnja (izrada) tampon-sloja     
 sljunka u temeljne jame, u nabijenom stanju, zbijanjem     
 sljunka vibro-zabom do potrebne zbijenosti   m3 36,50   

3. Vracanje iskopane zemlje, oko temeljnih zidova,     
 sa kvasenjem i nabijanjem slojeva zemlje       
 d=max.30cm, do potrebne zbijenosti   m3 5,50   

Ukupno II (din.) :    
          

III ZIDARSKI RADOVI        
 (GN301)         
          
 Opsti opis : sav potreban materijal za zidarske radove mora biti nabavljen uz odgov.    
 ateste kvaliteta, smesten i cuvan na odgovarajuci nacin do ugradnje     
 Eko-blok (Ytong) : Blokovi moraju biti masinski seceni, propisanog formata, sa dozvo-    
 ljenim odstupanjima i moraju odgovarati standardima -JUS B.D1.011, JUS B.D1.014,  B.D1.015   
 Pesak mora bit cist, ostar, bez organskih primesa i mulja     
 Cement treba da odgovara opstim uslovima kvaliteta cementa za betonske radove    
 Preporucuje se upotreba gotove smese za malter za zidanje ovlascenog proizvodjaca    
 Zidati u horizontalnim redovima, sa potrebnim preklopima blkova po redovima, uz    
 Na pregradnim zidovima, zavisno od visine, izvesti odgovarajuce AB serklaze za    
 ukrucenje, prema uputstvima proizvodjaca materijala za zidanje.     
 Malterisanje zidanih povrsine zapoceti prskanjem cementnim mlekom, uz prethodno    
 ciscenje povrsina zidova od tragova prljavstine i eventulane salitre.     
 Obracun omalterisanih povrsina vrsiti u svemu prema odgovarajucim gra|evinskim    
 normama za ovu vrstu radova.        
          

br. Opis pozicije     j.mere kolicina j.cena ukupno 

1.          
 Zidanje zidova eko-blokom d=25cm,("Ytong")      
 u namenskom lepku za ovu vrstu zidova       
 sa namenskim alatom i priborom       
    1. sprat m3 48,30   
    2. sprat m3 48,30   

2. Zidanje zidova eko-blokom d=15cm,("Ytong")      
 prema uputstvu proizvodjaca i sa       
 namenskim alatom, u cementnom lepku       
    1. sprat m2 155,60   
    2. sprat m2 153,12   
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3. Zazidjivanje probijenih otvora u prizemlju,      
 radi uskladjivanja fasade objekta       
 punom opekom u produznom malteru   m3 8,85   

4. Zidanje zidova atike eko-blokom d=25cm      
 u namenskom lepku d=25cm    m3 16,80   

5. Malterisanje unutrasnjih zidova objekta,       
 produzenim malterom 1:2:6, sa prethodnim      
 prskanjem povrsina cementnim mlekom   m2 1026,00   

6. Malterisanje plafona produznim malterom       
 1:2:6, sa prethodnim prskanjem povrsina plafona     
 cementnim mlekom     m2 350,00   

7. Izrada betonskih prozorskih klupica betonom       
 spravljenim od frakcije "1", u pripremljenoj oplati      
 sa armiranjem armaturnom mrezom Q131      
 i izradom okapnice sa donje strane - spolja   m' 30,60   

8. Izrada cementne kosuljice d=3-4cm, od      
 cementnog maltera 1:3, kao podloge za       
 izradu podova, sa pvc folijom i tvrdim stiroporom 2cm m2 350,00   

9. Obzidjivanje vertikala       
 opekom u produzenom malteru, d=12cm   m' 7,8   

10. Krpljenje zidova malterom, na mestima      
 stemovanja i probijanja    m2 80   

11. Krpljenje podova i kosuljica na mestima      
 lomljenja betona     m2 55   

12. Zidanje male atike (h=60cm), na delu prizemlja      
 koji se ne nadgradjuje), od eko-bloka (ili "Ytonga")     
 d=20cm)     m3 2,17   

13. Zazidjivanje otvora na mestu demontiranih       
 prozora sanitarnih cvorova, opekom u produznom     
 malteru 1:2:6, d=38cm, kompletno sa       
 malterisanjem, dim.2,40x0,60x4 kom.   m3 2,19   

14. Zazidjivanje parapeta na mestima demontaze     
 vrata u prizemlju, opekom u debljini zida   m3 1,25   

15. Izrada cementne kosuljice d=3-4cm, od       
 prosejanog sljunka ("frakcije 1"), na terasi      
 prizemlja     m2 12   

UKUPNO III (din.) :   
          

IV BETONSKI RADOVI        
 (GN 400-1)         
          
Svi betonski i armiranobetonski radovi sa oplatom moraju se izvesti u svemu prema 

tehnickim propisima za beton ("Sl. list SRJ" br.11/87) i prema tehnickim uslovima za izvrsenje 

radova od betona i armiranog betona, kao i prema statickom proracunu i detaljima armature) 

Ugradjeni materijal treba da podleze zahtevima JUS-a (SRPS-a) B.C8.020, B.C8.023, B.C8.024, 

JUS-a U.M1.014, B.M8.020, U.M8.050, U.m8.052 itd. 

Uslovi za agregat : Za spravljanje svih betona upotrebiti postojan i cist agregat prirodne 

mesavine ili odre|ene granulacije, shodno zahtevanoj marki betona u odre|enim vrstama 

konstrukcija 

Uslovi za cement :  Upotrebiti portland-cement koji odgovara vazecim propisima, svez i 

bez grudvica, po potrebi ispitan u Institutu za ispitivanje materijala (po standardima 

JUS B.C1.010 I B.C1.011) Cement na gradilistu drzati slozen na drvenim paletama na suvom 

mestu. Voda za izradu bilo koje betonske konstrukcije mora biti cista, bez prisutva gasova, 

ugljenih hidrata ili masti 

Uslovi za armaturu : Sva nabavljena i ugradjena armatura mora biti ocsicena od ostataka 

rdje, bilo kakvih tragova korozije, treba biti pravilno postavljena prema detaljima armature 

pregledana i verifikovana od strane nadzornog organa pre betoniranja. 

Sve betonske konstrukcije obavezno je negovati u periodu sazrevanja betona. 

Demontazu oplate betonskih konstrukcija raditi pazljivo i prema uputstvima 

nadzornog organa, kako se beton ne bi ostetio. 

U ceni po jedinici mere ugradjenog betona iskazati troskove nabavke i ugradnje sa pratecom 
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negom betona (za gotov beton kupljen u fabrici betona), s obzirom da se marka MB30 ne moze 

postici u gradilisnim uslovima. 

          
          
          

br. Opis pozicije     j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
          

1. Izrada armiranobetonskih temeljnih stopa      
 MB30, u unapred iskopanim temeljnim jamama      
 na tampon-sloju sljunka        
 (obracun armature dat je posebno)   m3 48,5   

2. Izrada amiranobetonskih vertikalnih serklaza i     
 stubova MB 30, u pripremljenoj dascanoj oplati  m3 19,80   

3. Betoniranje AB pozicija       
 nadvratnika, natprozornika, AB greda       
 u unapred pripremljenoj oplati,MB30       
 (u svemu prema statickom proracunu i detaljima      
 armature)     m3 18,90   

4. Betoniranje medjuspratne konstrukcije tipa "AMK"     
 MB30, na pripremljenoj oplati od gredica i dasaka      
 16+4 cm,u svemu prema uputstvu proizvodjaca      
 Potplatu osloniti na odgovrajuce metalne podupirace     
 sa medjusobnim kosim ukrucenjima   m2 506,37   

5. Izrada horizontalnih armiranobetonskih serklaza,     
 MB30 (u pripremljenoj dvostranoj dascanoj oplati)  m3 29,72   

6. Betoniranje podloge poda nabijenim betonom      
 d=10cm, MB20, preko tampon-sloja sljunka   m3 9,5   

7. Betoniranje AB stepenicne ploce MB30      
 kompletno sa stepenicima    m3 2,2   

8. Betonirane horizontalnih AB serklaza, MB30       
 iznad atike prizemnog dela koji se ne dogradjuje      
 dim.0,25x0,20     m' 18,40   

9. Izrada AB trotoara oko objekta, d=10cm,MB25     
 sa dilatacijama na maks. 2,0m, i tampon slojem      
 sljunka, d=10cm, prethodno nabijenim   m2 45,00   
          

Ukupno IV (din.) :    
          
          

V ARMIRACKI RADOVI        
 (GN 400)         
          
 Za sve armiranobetonske konstrukcije upotrebice se armatura od     
 glatkog celika , rebrastog celika ili armaturne mreze, zavisno od     
 statickog proracuna i detalja armature       
 Sva armatura treba da bude ociscena, bez tragova korozije, pravilno     
 savijena, ugradjena i fiksirana na mestima i nacin odredjen detaljima     
 armature         
 Prilikom pregleda obavezno kontrolisati velicine ugradjenih profila,     
 broj komada i medjusobni razmak profila, kao i debljinu zastitnog sloja     
 betona, staticku visinu konstruktivnih elemenata. Pri ugradnji betona     
 voditi racuna da potisak sveze betonske mase ne promeni polozaj     
 armaturnih sipki u betonskom preseku.       
 Vezu postojece i nove armature izvesti prema PBAB-u 87, u svemu prema     
 statickom proracunu i detaljiima armature       
          
          

br. Opis pozicije     j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1. Nabavka, doprema, secenje, savijanje i ugradnja      



Page 40 of 17  

 rebraste armature RA 400/500 i glatke armature      
 GA 240/360 u svim armiranobetonskim konstrukcijama     
 kao i armaturnih mreza MA500/560,      
 gde je to predvidjeno statickim proracunom       
 i prema odgovarajucim detaljiima armature   kg 13500,00   
          

Ukupno V (din) :   
          

VI TESARSKI RADOVI        
 (GN - 601)         
          
 Sav materijal za tesarske radove, daske, stafle, gradja mora biti     
 minimalno II klase, susen do potrebne maksimalne vlaznosti     
 bez cvorova i ostecenja. Oplatu redovno premazivati zastitnim     
 sredstvima odgovarajuceg kvaliteta kako bi se obezbedila glatkoca     
 i ravnina betonskih elemenata i povrsina       
 Oplata mora biti izradjena u tacnim merama prema odgovarajucim     
 AB elementima, sa potrebnim podupiracem i razupiracem.     
 Kod visespratnih objekata, podupiraci se postavljaju tako da se     
 opterecenje gornjih podupiraca prenese na podupiraze nize     
 etaze.         
 Kod svih pozicija uracunati izradu, montazu i demontazu oplate,     
 kompletno sa svinm potrebnim materijalom i priborom neophod-     
 nim za realizaciju date pozicije        
          
          

br. Opis pozicije     j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1. Izrada, montaza i demontaza oplate od rendisanih     

 dasaka d=24 mm, za temelje objekta       
 (kompletno sa staflama, kosnicima, zicom i ostalim      
 pratecim materijalom i priborom)   m2 115,00   

2. Izrada, montaza i demontaza oplate od rendisanih     
 dasaka, d=24 mm, za horizontalne serklaze objekta      
 (kompletno sa staflama, kosnicima, zicom i ostalim      
 pratecim materijalom i priborom)   m2 65,55   

3. Izrada, montaza i demontaza oplate medjuspratne      
 konstrukcije tipa "AMK", (16+4cm) na oplati       
 pripremljenoj od drvenih gredica i metalnih       
 podupiraca, sa ostavljanjem potrebnih otvora u      
 medjuspratnoj konstrukciji za dimljake, ventilacije     
 i ostale instalacije         
 (kompletno sa staflama, kosnicima, zicom i ostalim      
 pratecim materijalom i priborom)   m2 506,37   

4. Izrada, montaza i demontaza oplate nadvratnika,     
 natprozornika i greda         
 (kompletno sa staflama, kosnicima, zicom i ostalim      
 pratecim materijalom i priborom)   m2 46,65   

5. Izrada drvene krovne konstrukcije, od camove gradje    
 prema projektu, (horizontalna projekcija)   m2 193,61   

6. Izrada, montaza i demontaza oplate zavrsnih AB     
 serklaza na atikama, prema profilu       
 (kompletno sa staflama, kosnicima, zicom i ostalim      
 pratecim materijalom i priborom)   m' 85,00   

7. Izrada drvene krovne jednovodne konstrukcije      
 iznad prizemnog dela objekta koji se ne nadgradjuje  m2 20,80   
          

Ukupno VI (din.) :    
          

VII KROVOPOKRIVACKI RADOVI     
 (GN 361)         
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 Sve krovopokrivacke radove izvesti od atestiranih materijala, i ateste priloziti.     
 Montazu celicnih pocinkovanih plastificiranih trapezastih limenih ploca izvesti u    
 svemu prema pravilima za ugradnju ove vrste pokrivaca. Narocitu paznju obratiti na    
 detlje slemena i detalje strehe.       
          
          
          

br. Opis pozicije     j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1. Pokrivanje krovnih ravni celicnim trapezastim      

 plastificiranim limom 40x230mm, sa postavljanjem     
 anti-kondenz filca sa donje strane       
 preko drvene krovne konstrukcije       
 Na slemenu postaviti fazonske komade-slemenjake      
 sa ventilacijom         
 Postaviti odgovarajuce snegobrane za celicni trapezasti lim. m2 196,40   
          

2. Pokrivanje krovne ravni jednovodnog krova       
 celicnim bojenim trapezastim limom, nad delom     
 prizemnog objekta koji se ne nadgradjuje   m2 20,80   

Ukupno VII (din.) :    
          

VII IZOLATERSKI RADOVI        
 (GN 561)         
          

br. Opis pozicije     j.mere kolicina j.cena ukupno 

1. Izrada zastitne horizontalne hidroizolacije       
 podova i zidova, od ugljovodonicnih hidroizolacionih      
 traka tipa "kondor 3", sa preklopom min. 10cm, i      
 potpunim varenjem spojeva        
 Sve betonske povrsine prethodno ocistiti od masnoce     
 maltera i necistoca, premazati slojem hladnoh bitulita kao podlogom     
 Na tako pripremljenu podlogu postaviti trake hidro-      
 izolacije tipa "kondor 3" varenjem spojeva brenerom, sa     
 blagim utiskivanjem za podlogu.       
    zidovi  m2 45,00   
    podovi  m2 35,00   

2.          
Nabavka, doprema i postavljanje termoizolacionog     
"Etics" fasadnog sistema  d=8cm, 20g/m2,  na spoljnim zidovima     
objekta, tipa "Baumit" d= 8cm,     
kompletno sa zavrsnim premazom u boji     
Fasadni sistem mora posedovati ETA sertifikat po ETAG 004, i svi mat. koji su     
komp. sistema moraju dolaziti iz fabrike koja je u sistemu i koja poseduje     
sertifikat o fabrickoj kontroli u skladu sa EN br.305/2011, o cemu proizvodjac     
mora dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. U cenu je uracunat sav potreban     
materijal i rad sa pripremnim radovima :     
Zidove prethodno ostrugati od ostataka maltera , necistoca i salitre, premazati     
podlogom- akrilnom, necistoca i salitre, premazati podlogom-akrilnom     
emulzijom, nakon cijeg susenja pristupiti lepljenju ploca .     
          
Postavljanje termoizolacinoh fasadnih ploca fasadnim lepkom, cvrsto fiksiranih     
jedna uz drugu, u sistemu ETAG i prema normi tipa EN 1015 i cvrstocom na     
pritisak od min.8,5MPa. Prionljivost lepka na podlogu posle potapanja i ciklusa     
smrzavanja/odmrzavanja mora biti preko 1,4 Mpa.  Lepak se nanosi uz ivicu     
ploce kao traka sirine 5cm i najmanje na 3 mesta tackasto u sredini,     
debljiine 1-2cm, tako da najmanje 40% kontaktne povrsine bude u dodiru sa     
podlogom. Medjusobne dodire ploca XPS-a treba ispuniti niskoekspandirajucom     
pur-penom, bez hladnih mostova na sastavima ploca.     
Uz ivice fasade mogu se postaviti samo cele ploce, manji komadi se postavljaju     
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unutar fasadnih polja. Ugradnja pricvrsnih elemenata i zastitnih ugaonih profila     
vrsi se najpre 24 sata nakon lepljenja ploca, cija duzina zavisi od debljine ploce     

, a pricvrsnica mora uvek ulaziti u nosivu podlogu u minimalnoj propisanoj dubini.     
Pricvrsnice se postavljaju prema normativu od 6kom./m2 + 2 kom. u ivicnoj zoni.     

Sirina ivicne zone iznosi min .1m.  Pricvrsnice se moraju postavljati prema  shem.     
prikaz dobijenom  proizvodjaca. (sema T ili W)     
Izrada i ugradnja armaturnog sloja od polimernog lepka ispitanog u sistemu     
ETAG i prema normi tipa EN 1015 i cvrstinom  na pritisak preko 8,5MPa,     
i cvrstinom na savijanje preko2,3 MPA, i tekstilno-staklene mrezice. U svezu     
masu lepka za armiranje postavlja se tekstilno-staklena mrezica za armiranje     
vertikalno ili horizontalno, sa minimalnim preklopima od 10cm. Tekstilno-staklena     
mrezica od preko 145g/m2 za armiranje treba da bude u spoljnoj trecini     
armirajuceg sloja. Armaturni sloj se obavezno nanosi u jednom radnomkoraku, po     
mogucstvu bez ikakvog prekida. Povrsine moraju biti ravne, bez preloma i .     
talasasti ostrih ivica i debljine 3-5mm     
Nabavka materijala, transport i i ugradnja zavrsno-dekorativnog maltera.     
Pre nanosenja dekorativnog maltera potrebno je naneti silikonsku podlogu koja je     
u sistemu ETA, kako bi se regulisala upojnost i povecala prionljiivost, u svemu     
prema preporuci proizvodjaca, paropropustljivosti preko 80 gr/m2 za 24X.     
.Vreme susenja podloge min. 24 sata. Zavrsna obrada izvodi se tankoslojnim ,     
malterima minimalne granulacije 1,5 mm na bazi kalijumovog vodenog stakla ,     
sledecih karakteristika: klasa paropropusnosti V1-prema EN 7783-2 ili  sa μ     
vrednoscu koja je manja od 63; klasa vodoodbojnosti W2-prema EN 1062-3,     
u tonu po izboru investitora.     

          
Obracun se vrsi po m2 m2 569,48   

          
Ukupno VIII (din.) :    

          
Primenjeni fasadni sistem mora imati:        

          
1.  Sertifikat ETA za fasadni sistem (Leistungserklärung_WDVS EPS_ETA-05-0062 -    INTERNATIONAL)  

          
2.    Proizvodjac mora imati dokaza o fabrickoj kontroli proizvoda u skladu sa EU 305/2011 (WDVS Zertifikat  

 _MA 39 - 1139-CRP)         
3. Proizvodjac mora dostaviti domace ateste za glavne komponente od IMS-a (lepak, podloga I fasada) 

          

A GRUBI GRADJEVINSKI RADOVI  UKUPNO (DIN):  
         

B GRADJEVINSKO  - ZANATSKI RADOVI       
          

I STOLARSKI RADOVI        
 (GN 550)         

br. Opis pozicije     j.mere kol. j.cena ukupno 

        
          

1. Nabavka, doprema i ugradnja spoljne stolarije od      
 aluminijumskih profila sa termoprekidom       
 zastakljene termo-staklom 4+12+4mm       
 Profili treba da budu tipa "Alumil"ili slicni       
 opremljeni odgovarajucim okovima za datu vrstu prozora     
 ("Sigenia" ili sl.) sa okretno-nagibnim nacinima otvaranja,     
 a prema detaljima datim u semama stolarije       
 kompletno sa unutrasnjim prozorskim klupicama      
 od PVC-a         
 u boji RAL 9003         
 a) prozor dim. 200x210 tip 1  kom. 28,00   
 b) prozor dim. 100x160 tip 2  kom. 2,00   
 c) prozor dim. 70x70 tip 3  kom. 4,00   
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2 Nabavka, doprema i ugradnja unutrasnjih      
 duplo sperovanih vrata, zavrano bojenih lak-bojom za drvo,     
 kompletno sa stokovima        
 bravama i kvakama, 3 kljuca       
 Vrata treba da budu ucvrscena na stok preko tzv.     
 klavir-sarki, krilo opremljeno metalnom kvakom      
 standardnog kvaliteta        
 Zavrsna boja -RAL9003        
   dim. 91x200 cm  kom. 3   
   dim. 81x200 cm  kom. 6   
   dim. 71x200 cm  kom. 4   
   dim. 160x220+80  kom. 2   
          

3. Izrada i ugradnja AL prozora na prostorijama      
 prizemlja         
 (Opis kao pozicija 1)        
   dim. 160 x 80 cm  kom. 1   
   dim. 220 x 160 cm  kom. 1   
   dim. 230 x 160 cm  kom. 5   
   dim. 130 x 160 cm  kom. 1   
 ulazna vrata  160 x 220+50  kom. 1   
          

4. Izrada i ugradnja dvokrilnih vrata od AL       
 eloksiranih profila bele boje bez termo-prekida,kod stepenista     
 dim.160x220+80        
 (Opis kao poz.1.)         
 RAL 9003     kom. 2   
    
Opis stakla: staklo - paket Saint-Gobain Planitherm 4S EVo 4mm -12mm Argon - flot    
Planiclear 4mm – ili ogovarajuće. Stako paket se sastoji od dvostrukog stakla i to sa spoljne strane 
niskoemisiono staklo 

   
Saint-Gobain 4S EVO debljine 4mm sa premazom na poziciji 2, a sa unutrašnje strane prozirno staklo flot    
Planiclear 4mm. Međuprostor je 12mm i ispunjen je Argonom 90% i vazduhom 10%. Tražene    
karakteristike staklo paketa:    
- prolazak svetla LT=61%,    
- koeficijent toplotne provodljivosti Ug=1,2W/m2K,    
- solarni faktor g=0,39 i    
- zvučna izolacija Rw=27dB.    
    
Kao dokaz ispunjenosti zahtevanih karakteristika ponuđene stolarije ponuđači su u obavezi da dostave :     
- deklaraciju o proizvodima u okviru navedenog staklopaketa izdatu i potpisane od strane proizvođača    
- Konfigurator stakla izdat od strane proizvođača    
- Uzorak stakla    

Ukupno I (din.) :    
          

II LIMARSKI RADOVI        
 (GN 771)         
          

br. Opis pozicije         
      j.mere kolicina j.cena ukupno 

1. Nabavka materijala, izrada i montaza horizontalnih      
 lezecih oluka, od celicnog pocinkovanog  bojenog lima, r.s.60cm     
 (kompletno, sa kukama, vodokotlicima i svim ostalim      
 ugradnim elementima)        
 boja RAL 9003     m' 50,00   

2. Nabavka materijala, izrada i montaza vertikalnih      
 olucnih cevi, 12x12cm, od celicnog pocinkovanog bojenog lima,     
 r.s.50cm, pravougaonog preseka       
 boja RAL 9003     m' 52,00   

3. Opsivanje celicnim bojenim pocinkovanim limom,      
 debljine 0,55mm, oko prodora ventilacionih glava kroz     
 krovne ravni         
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 boja RAL 9003     m2 0,90   
          

4. Izrada i montaza limenih lajsni        
 od celicnog bojenog lima d=0,55mm, r.s.66cm      
 (na zidovima - atika)         
 boja RAL 9003     m' 55,00   

5. Izrada i montaza okapnica od celicnog bojenog lima      
 d=0,55mm, na prozorima objekta, r.s.33cm       
 boja RAL 9003     m' 45,60   

6. Opsivanje zidnih uvala celicnim bojenim pocinkovanim limom     
 d=0,55mm, r.s.0.5m         
 boja RAL 9003  donji deo   m' 18,50   
   gornjii deo   m' 40,00   
          

Ukupno II (din.) :    
          

III KERAMICARSKI RADOVI        
 (GN 501)         
          
Набавка и постављање зидних и подних керамичких плочица у мокрим   чворовима.     
Зидне керамичке плочице се postavljaju do visine vrata (H=2,10m)     
Керамичке плочице су домаће производње 1 класе, димензије 30/30 или 20/20цм     
Постављају се на лепку преко изравнате подлоге од цементнe kosuljice     
Постављају се у слогу фуга на фугу. На отвореним угловима сучељавања плочица     
постављају се ПВЦ лајсне у боји која одговара боји плочица. Пре лепљења     
керамике подлогу добро очистити. Обложене површине морају бити равне и .     
вертикалне.Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази.     
набавка и постављање плочица. Обрачун се врши по м2 постављених плочица,     
комплетно са евентуалном соклом     
          

br. Opis pozicije     j.mere kolicina j.cena ukupno 

        
1. Oblaganje podova kupatila, hodnika i stepenista      

 protivkliznim podnim keramickim plocicama       
 u lepku, preko cementne kosuljice       
 fuga na fugu, sa fugovanjem spojnica   m2 86,41   

2. Oblaganje zidova keramickim plocicama u cem.      
 malteru fuga na fugu, sa fugovanjem spojnica      
 do visine od 2,20m'     m2 70,36   

3. Oblaganje poda terase prizemlja podnim keramickim      
 plocicama u lepku, kompletno sa lаjsnama i fugovanjem     
 oblozene povrsine poda    m2 14,16   
          

Ukupno III (din.) :    
          

IV PODOPOLAGACKI RADOVI      
 (GN 691)         

br. Opis pozicije     j.mere    
       kolicina j.cena ukupno 

          
1. Oblaganje podova klasicnim hrastovim      

 parketom "R" klase, u lepku        
 kompletno sa hoblovanjeem i lakiranjem   m2 256,81   

2. Popravka podova prostorija prizemlja   m2 45,00   
 У приземљу се због израде темељних стопа 

део подова 
      

 део подова мора скинути , ради се о       
 подовима од керамике и паркета. 

 

      
Ukupno IV (din.) :    

          
V MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI       

 (GN 531)         
br. Opis pozicije     j.mere kolicina j.cena ukupno 
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1. Bojenje unutrasnjih zidova  i plafona disperzionom      

 bojom u dva sloja, s prethodnim predradnjama      
 (gletovanjem) i zastitom stolarije od praljanja   m2 1785,00   
          

Опис :          
          
Bojenje gletovanih zidova i plafona akrilnim lateks perivim bojama      
Sitne popravke povrsina pre bojnja (do potrebne glatkosti), priprema za bojenje     
podlogiranjem i bojenjem unutrasnjih zidova i plafona, akrilnim lateks perivim bojama,     
kategorije perivosti II (preko 10000 perioda pranja), po ISO 11998 standardu.     
Boja mora imati nizak stepen ispraljivosti, bez mirisa, da je nezapaljiva, neskodljiva po     
coveka i okolinu, otporna na ciscenje hemikalijama i slabim rastvaracima. Proizvod     
otporan na toplotu 85 C, ISO 4211 - 2, ISO 4211 - 3. Boja mora biti u skladu sa.     
EU VOC 2004/42/EC .Zahtevana svojstva dokazati tehničkim listom i sertifikatom     
izdatim od strane ne zavisne ustanove     
Obracunata kolicina obuhvata plafone i zidove svih tretiranih prostorija     
Обрачун по м2 обојене површине. Боја - бела     
          

Ukupno V (din.) :    
          

VI BRAVARSKI RADOVI        
 (GN 531)         

br. Opis pozicije     j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
          
          

1. Izrada i montaza kosih i horizontalnih ograda stepenista     
 izradjenih od kutijastih profila crne bravarije i      
 flahova, korisne visine min. 1,10m' od gotovog poda      
 Ograda se sastoji iz sledecih elemenata : horizontale su izradjene     
 od celicnih kutijastih profila dim.25x25mm, vertikala-kosina od     
 celicnih flahova  dim.15x5mm, kao i zavrsnog rukohvata     
 od hrastovog drveta prema profilaciji i detalju prilozenim     
 u detaljima PZI.         
 Ispod rukohvata kao horizontalu-kosinu (nosa~ rukohvata) postaviti     
 metalni flah u sirini rukohvata        
 Sve metalne delove ograde osmirglati, premazati      
 sredstvom za odstranjiivanje rdje, naneti temeljnu boju kao     
 na postojecim ogradama, a zatim i zavrsnu boju za metal     
 takodje u boji postojece stepenicne ograde       
 Drveni rukohvat osmirglati i prelakirati lakom      
 za drvo u tri sloja.     m' 24,5   

Ukupno VI (din.) :    
          

VII OSTALI RADOVI         
          

1. Izrada ventilacije sanitarnih cvorova postojeceg      
 dela objekta, nakon gradnje spratova na dogradjenom     
 delu, pvc cevima f160mm, i njihovim odvodom kroz MK     
 i iznad krovne ravni za H=1,00m', kao i dovodnim      
 otvorima sa resetkama, Ø120mm   kom. 4   

Ukupno VII (din.) :    
    

B GRADJEVINSKO  - ZANATSKI RADOVI  UKUPNO (DIN):    
          
          

C INSTALACIJE  VODOVODA  I KANALIZACIJE  j.mere kolicina j.cena ukupno 
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I GRADJEVINSKI RADOVI        
          

1 Probijanje otvora u postojećim zidovima za horizontalan prolaz inst.      
 ViK i ugradnja čelično zaštitne cevi.   kom 1   

2 Čelična zaštitna cev za prolaz instalacija       
 za prolaz kanalizacije Ø200 mm   kom 3   
 za prolaz hidrantske mreže Ø150 mm   kom 1   
 za prolaz vodovodne mreže Ø100 mm   kom 1   
          

3 Prolaz hidrantske cevi u staklenom delo natsvetla na vratima prizemlja .  kom 3   
          

4 Probijanje vertikalnih otvora u kabinetu za tehničko obrazovanje      
 zatvaranje otvora malterom i krečenje.       
          
 Izrada kutije za prekrivanje instalacije vodovoda i kanalizacije koja se      
 vodi po plafonu kanalizacije i ugradnja čelično zaštitne cevi.      
 U kutiji izolovati cevi, uraditi ram pričvrščen za       
 plafon i opšiti sa PVC pločama bele boje.       
 L=7,0 m  A=0,40m H=0,35m    m2 7   
          

Ukupno I (din.) :    
II VODOVOD     j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1 Pražnjenje hidrantske mreže za izvoĎenje novoprojektovane.     

 Mrežu isprazniti nakon izvedene vertikale H6 i voda do samog spajanja     
 sa postojećom vertikalom kako bi što manje vremena mreža bila prazna.  pauš. 1,00   
          

2 Nabavka i montaža čeličnopocinkovanih cevi sa svim potrebnim spojnim      
 elementima. Cevi pre montaže očistiti i minizirati, nakon montaže     
 ofarbati u plavu boju.         
 Ø63mm     m' 20,00   
 Ø50mm     m' 12,00   

3 Nabavka i montaža zidnih protivpošarnih ormarića opremljenih kuglastim      
 ventilom, sintetičkim crevom L=15,0 m i mlaznicom.     
 Ø63mm     kom 3,00   
          

4 Nabavka i montaža zidnih protivpošarnih ormarića opremljenih kuglastim      
 ventilom, sintetičkim crevomL=15,0 m i mlaznicom.     
 Ø63mm     kom 3,00   

5 Razgradnja postojeće instalacije vodovoda čeličnopocinkovane cevi u     
 plafonu prizemlja, ugradnja "T" komada , prelazna spojka za PVC cevi i     
 ako je potrebno pražnjenje mreže zavisno od mesta centralnog ventila      
 na postojećoj vertikali    pauš 1,00   
          

6 Nabavka i montaža polipropilenskih voovodnih cevi visoke klase po     
 tipu „rehau“ ili sl. za razvod sanitarne mreže hladne vode i tople u objektu      
 sa svim potrebnim fitinzima i spojnim materijalom, mrežu izolovati      
 toplotnim izolatorom. Jediničnom cenom obuhvaćeni su sav rad i     
 materijal za m' položene cevi.        
 Ø32mm (1”) m' 18,00   
 Ø25mm (3/4”) m' 15,00   
 Ø20mm (1/2”) m' 23,00   

4 Nabavka i montaža propusnih ventila na ograncima mreže i u sanitarnim      
 čvorovima gde su sa kapom i rozetom.       
 Ø25mm (1")     kom 1   
 Ø20mm (3/4")     kom 2   
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 ventil sa poniklovanom kapom i rozetnom       
 Ø15mm (1/2") kom 2   
 ugaoni ventili         
 Ø15/15mm  kom 9   
 EK Ø15/10mm kom 6   

Ukupno II (din.) :    
          
          
          

III KANALIZACIJA     j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1, Razgradnja postojeće vertikale i ugradnja potrebne račve za prihvat      

 novoprojektovanih  potrošača.    pauš 1   
          

2. Nabavka i montaža juvidur, plastičnih, kanalizacionih      
 cevi za razvod kanalizacije  sa svim potrebnim  fazonskim      
 komadima i spojnim materijalom. Jediničnom cenom     
 obuhvaćen je sav rad i materijal za m' ugraĎenih cevi.      
 Ø110mm     m' 25,00   
 Ø75mm     m' 9,00   
 Ø50mm     m' 16,00   
          

3. Ispitivanje kanalizacione mreže u svemu prema priloženom tehnološkom      
 uputstvu datom u posebnom prilogu uz tehnički opis.  paušalno 1   
          

4. Nabavka i montaža slivnika sa klapnom za blokadu mirisa i INOX rešetke      
 po sistemu „HL“ ili sl. u istoj klasi.     
 Ø50     kom 7   
          

5. Nabavka i montaža limene ventilacione glave za odzračivanje mreže      
 Ø150mm     m' 1,00   
          
          

Ukupno III (din.) :    
          
          

IV MONTAŽNI I OSTALI RADOVI NA CEVOVODU j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1 Ispitivanje kompletne vodovodne mreže sanitarne       

 i hidrantske mreže na pritisak od 12 bara sa izradom zapisnika o načinu      
 ispitivanja i ispravnosti cevovoda odnosno spojeva.  paušalno 1   
          

2 Ispiranje i dezinfekcija sanitarne vodovodne mreže sa izradom atesta o      
 bakteriološkoj ispravnosti vode.Atest pribaviti od ovlašćene organizacije.  paušalno 1   

Ukupno IV (din.) :    
          

V SANITARNI  UREĐAJI    j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1 Nabavka i montaža komplet WC šolje od fajansa I klase sa bešumnim      

 vodokotlićem, ispirnom cevi sa svim spojnim i zaptivnim materijalom .  kom 4   
2 Nabavka i montaža komplet pisoara sa hromiranim sifonom      

 i baterijom sa vremenskom regulaciom   kom 2   
3 Nabavka i montaža umivaonika od fajansa I klase sa sifonom i stojećom .      

 baterijom za toplu i hladnu vodu.   kom 9   
4 Nabavka i montaža električnih bojlera V=30 l. Sa sigurnosnim ventilom,      
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 termostatom i veznim cevima    kom 2   
5 Nabavka i montaža ogledala iznad umivaonika 60x60 kom 9   
6 Nabavka i montaža držača za tečni sapun   kom 6   
7 Nabavka i montaža držača za taolet papir   kom 4   
8 Nabavka i montaža WC daske od tvrde plastike   kom 4   
9 Nabavka i montaža kante za otpad   kom 6   

Ukupno V (din.) :    
          

VI VENTILACIJA  KANALIZACIJE   j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1. Demontaža tri wc šolje, lupanje poda, odvoz šuta, betoniranje poda.      

 i dovoĎenje u prvobitni poloĎaj Ø110mm   m
2 

5,00   

        
2. Nabavka i montaža juvidur, plastičnih, kanalizacionih cevi za razvod kanalizacije sa     

 svim potrebnim fazonskim komadima i spojnim materijalom. Jediničnom cenom     
 obuhvaćen je sav rad i materijal za m' ugraĎenih cevi.      
 Ø110mm     m' 15,00   
          

3. Nabavka i montaža komplet WC šolje od fajansa I klase sa bešumnim      
 vodokotlićem, ispirnom cevi sa svim spojnim i zaptivnim materijalom .  kom 4   

4. Nabavka i montaža limene ventilacione glave za odzračivanje mreže      
 Ø150mm     m' 3,00   

Ukupno VI (din.) :    
         
         

C INSTALACIJE  VODOVODA  I KANALIZACIJE UKUPNO (DIN):    
         
         
         
          

D ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA   j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1 Isporučiti materijal i izraditi instalaciju  sijaličnih       

 mesta vodovima N2XH-J 2,3,4x1,5mm.Vodovi  se       
 polažu u malteru. Komplet sa  instalacionim       
 materijalom. Prosečna dužina po sij.mestu je:  10m.      
     kom. 87   

2 Isporučiti materijal i izraditi instalaciju  utikačkih       
 mesta, sa vodom N2XH-J 3x2,5 mm polaganjem  u      
 malteru komplet sa instalacionim  materijalom.       
 Pros.duž.voda je:12,0m.        
      kom. 50   

3 Isporučiti i ugraditi prekidače:        
          
 Običan  "mikro"     kom. 4   
 Serijski "mikro"     kom. 14   
 Naizmenični "mikro"     kom. 12   
 Pregibni sa sijalicom 16A    kom. 4   
          

4 Isporučiti i ugraditi utičnice:        
 16A,250V, "mikro" utičnica    kom. 46   
 Utičnica IP54 16A,250V     kom. 4   
          

5 Isporučiti i ugraditi svetiljke komplet sa  sijalicama,       
 starterima, i sl. UgraĎuje se svetiljke  slične       
 JITtehnic-ovim:         
          
 Sunnylux 4x14W     kom. 38   
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 PA(ZA)-18/75W (EL-2)     kom. 10   
 Sunnylux 2x28W     kom. 25   
 Sunnylux 1x28W     kom. 5   
 PPN108     kom. 6   
          

6 Isporučiti materijal i ugraditi razvodne  ormane.       
 Ormani su od 2mm debelog lima sa bravicom  i       
 ključem. Dimenzije ormana su  400x600x250mm.       
          
 RO-I         
 Orman sadrži:         
 MC32 2110 10A 4        
 MC32 2116 16A 14        
 Prekidač GS-25-10U 1        
 Ostali materijal potreban za kompletiranje  ormana.      
      kompl. 1   
 RO-II         
 Orman sadrži:         
 MC32 2110 10A 4        
 MC32 2116 16A 13        
 GS-25-10U 1        
 Ostali materijal potreban za kompletiranje  ormana.  kompl. 1   
          

7 Isporučiti materijal i izraditi instalaciju  izjednačenja      
 potencijala u sanitarnim prostorijama sa  vodom       
 N2XH-O 1x4mm. Komplet sa kutijama za  izjednačenje      
 potencijala. Prosečna dužina po kutiji je  10,0m.   kom. 4,00   
          

8 Isporuka i polaganje napojnog  voda       
          
 N2XH-J 5x16     m' 95   
          

9 Isporuka i ugradnja u Glavni razvodni  orman:       
          
 MC32C 2135 35A 3    kompl. 1,00   
          

10 Povezivanje i ispitivanje instalacije, sa  izdavanjem      
 atesta, isključenjem uključenjem,  prijavom       
 potrošača i puštanjem u rad.    paušal 1,00   
         

D ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA  UKUPNO (DIN):  
          
          
          

E TELEFONSKA INSTALACIJA    j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1 Isporučiti  plastične rebraste cevi i položiti u  zid       

 ispod  maltera. Komplet sa  kutijama.       
          
 fi 16mm     m' 46   
 fi 23mm     m' 18   
 fi 29mm     m' 50   
          

2 Isporučiti TF provodnike i provući ih kroz  već       
 položene cevi od TF ormana do  TF  priključnica.       
          
 JH(St)H 16x(2x0,6)mm     m' 50   
 JH(St)H 2x(2x0,6)mm     m' 115   
 N2XH-O 1x6mm     m' 3   
          

3 Isporučiti,ugraditi u zid i  povezati  telefonske       
 priključnice 2xRJ11 6/4 (dve nezavisne  instalacije)      
 komplet sa kutijom  fi55mm.    kom. 6   
         

4 Isporučiti i ugraditi u zid         
 telefonske ormane RO-2        
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 sa 4 krona regleta     kom. 1   
          

5 Sav ostali sitan potreban materijal i radovi.  Pregled      
 i ispitivanje uz prilaganje atesta.    paušal 1   

E TELEFONSKA INSTALACIJA   UKUPNO (DIN):  
          
          

F GROMOBRANSKA INSTALACIJA   j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1 Isporučiti  i položiti u rov pocinkovanu traku  Fe-Zn      

 25x4 mm polaganjem nasatnice, komplet  sa       
 iskopom i zatrpavanjem uz nabijanje u slojevima  od      
 po 20cm..     m 56   
          

2 Isporučiti materijal i izraditi zemni uvodnik i vezu  sa      
 GRB od trake 25x4 mm sa  veznim       
 materijalom.Prosečna dužina po izvodu je 3  m.       
 Komplet sa iskopom.     kom. 4,00   
          

3 Isporučiti materijal i izraditi mehaničku  zaštitu       
 zemnog uvodnika od  L profila 35x35x3 mm  dužine      
 1,7 m. Nakon postavljanja mehaničku  zaštitu       
 ofarbati 2x zaštitnom bojom.    kom. 4,00   
          

4 Isporučiti materijal i izraditi ispitni spoj  sa   kom. 4,00   
 ukrsnim komadom 60x60mm.        
          

5 Isporučiti materijal i izraditi gromobransku  hvataljku      
 u vidu pocinkovane trake 20x3mm, položene  na       
 potpore za crep i sleme na rastojanju od  70cm.       
 Komplet sa potporama. Obračun po  m'.   m' 67   
          

6 Isporučiti materijal i izraditi gromobranski spust  od      
 trake 20x3 mm polaganjem po zidu na potpore  za       
 zid i u stubu tokom betoniranja sa izradom veze  sa      
 olučnom horizontalom i hvataljkom od  pocinkovane      
 trake 20x3mm. Prosečna dužina po odvodu  je       
 12m.     kom. 4   
          

7 Isporučiti materijal i izraditi vezu  gromobranskog       
 odvoda sa olučnom vertikalom uz pomoć  obujmice      
 za slivnik.     kom. 4   
          

8 Zaštititi zemne uvodnike i ostale izvode 30 cm  na       
 ulasku u zemlju sa premazom tečnim  bitumenom.   kom. 4,00   
          

9 Obeležavanje  odvoda,merenje otpora       
 rasprostiranja sa izdavanjem zapisnika o  is-       
 pitivanju od za taj posao registrovanog  lica.   paušal 1   
          
          

10 Izrada projekta izvedenog  stanja        
 elektroenergetske i gromobranske  instalacije.   kompl. 1,00   
          
          
          

F GROMOBRANSKA INSTALACIJA  UKUPNO (DIN):  
          

G INSTALACIJA  GREJANJA        

          
br. Opis opreme i radova    j.mere kolicina j.cena ukupno 

          
1. Isporuka i montaža panelnih, čeličnih radijatora sa priborom za vešanje i ručnim odzračnim    slavinicama,   
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 koje isporučuje "JUGOTERM" iz Merošine ili sličnog  kvaliteta     
 20-600x 400   kom 4   
 22-600x 400   kom 3   
 22-600x 500   kom 8   
 22-600x 600   kom 6   
 22-600x 800   kom 3   
 22-600x 900   kom 1   
          

2. Isporuka i montaža radijatorskih ventila za dvocevni sistem     
 DN15     kom 25   
          

3. Isporuka i montaža radijatorskih zatvarajućih navijaka, proizvoĎača "Caleffi" ili sl.    
 DN15     kom 25   
        

4. Isporuka i montaža slavina za punjenje i pražnjenje.      
 DN15     kom 12   
          

5. Isporuka i montaža crnih cevi za horizontalni razvod i vertikale.     
          
 DN10     m´ 90   
 DN15     m´ 180   
 DN20     m´ 54   
 DN25     m´ 30   
 DN32     m´ 24   
          

6. Pomoćni materijal za montažu cevi.       
 Uzima se 50% od stavke 5.    0,5   
          

7. Čišćenje i miniziranje svih cevi čeličnom četkom sa dvostrukim miniziranjem. m² 27   
        

8. Farbanje cevi radijatorskom lak bojom u   m² 27   
        

9. Izrada i montaža odzračnog lonca       
 DN80x200mm   kom 1   
        

10. Isporuka i montaža kuglaste slavine.       
 DN15     kom 1   
          

11. Isporuka i montaža odzračnih slavina za       
 DN10     kom 8   
          

12. Izrada I montaža radijatorskih veza.   kom 25   
          

13. Demontaža postojeće cirkulacione   pauš. 1   
          

14. Isporuka i montaža cirkulacione pumpe       
 Wilo TOP-S50/15   kom 1   
          

15. Hladna proba instalacije na pritisak od 

6bara u trajnju od 2 sata. 
  pauš. 

1 
  

          
16. Topla proba i fina regulacija instalacije.   pauš. 1   

        
17. Pripremno završni radovi.       

 Uzima se 6% od stavki 1-16.    0,06   
          

18. Sitan nepredviĎen materijal i radovi.       
 Uzima se 1% od stavki 1-17.    0,01   
       

H INSTALACIJA GREJANJA   UKUPNO (DIN):  
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 R E K A P I T U L A C I J A       
          

A GRUBI GRADJEVINSKI RADOVI  UKUPNO (DIN):  
B GRADJEVINSKO  - ZANATSKI RADOVI UKUPNO (DIN):  
C INSTALACIJE VODOVODA I  KANALIZACIJE UKUPNO (DIN):  
D ELEKTROENERGETSKA  INSTALACIJA UKUPNO (DIN):  
E TELEFONSKA INSTALACIJA  UKUPNO (DIN):  
F GROMOBRANSKA INSTALACIJA  UKUPNO (DIN):  
G INSTALACIJA  GREJANJA   UKUPNO (DIN):  

 SVEGA:  

PDV 20 %  

UKUPNO  
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