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К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А  

 

 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:  

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР 

МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ'' У РАЖЊУ 

Ознака из Општег речника набавке: 
45454000, 45443000, 45421000, 45442110, 45312100   

 

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК 

 

 

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:2/17 

 

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:81 

 

 

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВKИ 

(28. април 2017.године) 

 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда 

 

29. мај 2017.године до 10,00 часова 

 

Јавно отварање понуда 

 

29. мај 2017.године до 10,30 часова 

 

 

Ражањ, април 2017.године 

 

 Општина Ражањ, ул.Трг Светог Саве бр.33. 37215 Ражањ, 

матични број: 07214740, ПИБ: 102688303  
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документацијеу поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 

86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке брoj: 2/17 , број одлуке 404-113/17-01 од 

25.04.2017.године иРешења о образовању Комисије за јавну набавку број:404-114/17-01 од 

25.04.2017 године, припремљена је 

 

К О Н К У Р С Н А  Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А  

 

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:  

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР 

МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ'' У РАЖЊУ,  

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈНБРОЈ:2/17 

 
Конкурсна документација садржи : 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 

II ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 4 

III 

ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. 
4 

IV ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ 6 

V 

УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
18 

VI 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
25 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 36 

VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  40 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 41 

X 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 

75. СТ. 2. ЗАКОНА 
42 

XI МОДЕЛ УГОВОРА 43 

XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE 54 

XIII ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 77 

XIV ОБРАЗАЦ  РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ 
78 

 

XV 
ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ 

УГОВОРИМА 
79 

XVI 
OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ 

ОСИГУРАЊА 
80 

XVII 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. 
81 

 

Конкурсна документација има укупно81страна. 
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I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца:Општина Ражањ. 

Адреса наручиоца:Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ. 

Матични број :07214740. 

ПИБ:102688303 

Шифра делатности:8411 

Интернет страница наручиоца:www. razanj.org. 

Врста наручиоца:Локална самоуправа. 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбамаЗакона 

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

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

грађевинских радова. 

 

3. Врста предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.2/17 су радови. 

 

4. Циљ поступка 

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

 

5. Резервисана јавна набавка 

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

ојавним набавкама. 
 

6. Електронска лицитација 

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

 

7. Лице за контакт или служба 

Лице (или служба) за контакт:[Ненад Станковић], 

е-mail адреса (или број факса):[dz.razanj@open.telekom.rs]. 

 

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

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од25дана, с тим што тај рок не може 

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

1. Предмет јавне набавке 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:2/17 је извођење радова на 

санацији објекта Дома здравља ''Др Милорад Михајловић'' у Ражњу. 

Назив и ознака из Општег речника набавке: 

45454000 – Радови на реконструкцији, 

45443000 – Фасадерски радови, 

45421000 – Столарски радови и уградња столарије, 

45442110 – Бојадерски радови на зградама, 

45312100 – Радови на уградњи алармног противпожарног система 

 

2. Партије 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

III.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА ИОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

1. Врстарадова 

Радови на санацији објекта Дома здравља ''Др Милорад Михајловић'' у Ражњуу складу 

са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део 

Конкурсне документације. 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова 

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

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 

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

потребно извршити. 

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

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

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

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

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

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

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

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

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедностили 

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

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

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

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

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

се уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 
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извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

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

у складу са законом, одређујеНаручилац, који проверава и утврђује далису радови изведени у 

складу са техничком документацијом и предвиђеномспецификацијом радова у погледу врсте, 

количине, квалитета  и рока за извођењерадова, о чему редовно извештава Наручиоца, у 

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

Након окончања свих предвиђених радова уписом у Грађевински дневник, извођач 

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

Записник о примопредаји радова. 

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

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

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

занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области. 

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за 

праћење и контролисањеизвршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку 

предметне јавне набавке.Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних 

обавеза јеНенад Станковић, телефон: 065/832-23-22. 

 

4. Рок за извођење радова 

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

од60(шездесет) календарских данаод увођења у посао понуђача- извођача радова.Надзор је 

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

договорено. 

Радови наобјекту изводе себез фаза извођења 

 

5. Место извођења радова  

(санација објекта Дома здравља ''Др Милорад Михајловић'' у Ражњу, Партизанска 

бр.145, 37215 Ражањ,кат. Парцела бр.1755/2 КО Ражањ,) 

 

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

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити 

обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну 

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

локације,на меморандумузаинтересованог лица и која садржи податке о лицима овлашћеним 

за обилазак локације. 

Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу 

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

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

пријем понуда.  

Лице за контакт:Велибор Бркићтелефон037/841-228. 

Сва заинтересована лицакоја намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак 

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

стране Наручиоца. 

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

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

и извршеном увиду у пројектну документацију ( ПоглављеXVII. Конкурсне документације). 
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

Саставни део конкурсне документације чини пројектно техничка документације која 

обухвата Пројекат за извођење радова на санацији објекта који садржи: 

 0. ГЛАВНУ СВЕСКУ бр.2402/17 

 1.ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ бр.2402/17-1 

            2.ПРОЈЕКАТ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА бр.6067-1 

3. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА бр.6067 

4. ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ  

 

 

ТЕХНИЧКИ ОПИС  
 

А/ ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ И ПАРЦЕЛИ: 
 

Пројектомсанације Дома здравља ,,Др Милорад Михајловић“ у Ражњу, обухваћени су радови 

на постојећем објекту на кат. парцели бр. 1755/2 КО Ражањ. 

Напредметној кат. парцели налази се постојећи објекат Дома здравља коме је потребна 

санација, ради побољшања услова рада и даље експлоатације, као и ради уштеде енергије 

применом савремених материјала из области енергетске ефикасности зграда. 

 

Намена  и материјализација 
 

Основнизадатак Пројекта архитектуре као саставног дела Пројектаза извођење једасепостојећи 

објекат 

доведеутаквостањедазадовољававажећепозитивнепрописеизаконеитакообезбедисигурнијеибез

беднијеодвијањесвакодневних раднихактивности у објекту.  
Положај и димензија постојећег објекта Дома здравља остају исте, тако да се габарит објекта 

не мења (осим за дебљину пројектоване термоизолације). Такође се не мењају ни постојеће 

висинске коте самог објекта. 

Поред радова на енергетској санацији која подразумева постављање термоизолације на 

фасадним површинама, замену дотрајале дрвене столарије на приземној етажи, обзиом да је у 

претходном периоду замењена фасадна столарија на првом спрату и поткровљу, пројектом је 

предвиђено извођење  следећих радова: 

 

 демонтажа постојећих олучних вертикала и хоризонтала, 

 демонтажа постојећих фасадних прозора и врата у приземљу објекта и подруму, 

 монтажа нове шестокоморне ПВЦ столарије уприземљу објекта, 

 монтажа проѕорске даске од ПВЦ-а дебљине 20 mm, ширине до 22 cm, која треба да 

форује за 2 cm од завршне обраде зида.са унутрашње стране прозора на парапету ,само 

на проѕорима у приземљу, обѕиром да су на осалим спратовима већ промењене током 

замене столарије 

 опшивањепрозорских солбанак са спољне стране окапницом израђеном од 

пластифицираног поцинкованог лима d=0.6 mm, развијене ширине до 45cm , на 

фасадним отворима на целом објекту , с обзиром да је потребно ускладити и постојеће 

окапнице са планираном дебљином термоиѕолације зидова, 

 постављање термоизолације (камене вуне) дебљине 10 цм на фасадним зидовима, 

 постављање  термоизолације (тврдопресованог стиропора) дебљине 3 цм на 

подрумским и сокленим зидовима , завршна обрада кулирпластом 

 завршна обрада фасадних површина лепком, мрежицом и фасадексом,  

 завршна обрада фасаде фасадним листелама на делу фасаде објекта који је у постојећем 

стању обрађен фасадном опеком ,  
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 постављање постојећих олука ,након завршавања радова на фасади (прилагођених новој 

фасадној површини) 

 замена умиваоника, комплет WC шоље и бојлера у једном санитарном чвору, 

 рушење постојећег бетонског пода у гаражи у подруму и уклањање постојећег сливника 

и каналиѕационих цеви , 

 монтажа новог сливника и каналиѕационе цеви а након тога бетонирање пода у гаражи 

армираним бетоном, 

 монтажа нове алуминијумске ламперије након скидања постојеће дрвене 

ламперије на фасади објекта, 

 након скидања етернит плоча на фасади поставити алуминијумску ламперију на 

постојећој подконструкцији  

 замена оштећених делова кровног покривача над првим спратом новим црепом 

 санација бетонских делова фасаде (терасе,калкани исл.), скидање старе боје, глетовање 

и бојење акрилпластом 

 израда тротоара око објекта након скидања старог тротоара, по принципу 

притиснутих спојница 

 санација пукотина у поду на улазним партијама, а затим постављање 

неклизајућих керамичких плочица 

 замена свих подних облога од винфлекса у објекту, са постављањем сокле од кер. 

плочицависине 15 цм 

замена целокупне унутрашње столарије у објекту (сва дрвена вратана 

спратовима изнад подрум, и поједина у подрумским просторијама)шестокоморни ПВЦ 

вратима истих димензија 

демонтажа и поновна монтажа спољних јединица клима уређаја на фасади 

демонтажа и поновна монтажа громобранске инсталације на крову који се мења и 

фасадним зидовима, 

демонтажа и поновна монтажа постојећих цеви гасовода на фасадним зидовима ,  као и 

КМР сета, 

постављање недостајућих гелендера (ограде) степеништа поред зида- 

светларника степеништа 

замена оштећеног профилит стакла на светларнику степеништа 

замена светларника над плочом гараже са бетонирањем рама у који се уграђује 

светларник као и замена светларника у тротоару  и 

Нагибпостојећег крова је 30 степени. Нису планирани радови на термоиѕолацији косих 

кровних површина ,обзиром да већ постоји термоиѕолација ,  већ само поставњање ОСБ плоча 

са водонепропусном фолијом,и након тога поствљање летви и контралетви за нови кровни 

покривач – фалцовани цреп. 

 

Све радове извести у складу са важећим техничким нормативима и прописима а евентуалне 

измене су могуће уз сагласност пројектанта и надзорног органа. 

 

*НАПОМЕНА: 

 

 Све површине и количине радова, као и карактеристике потребне термоизолације и 

фасадне столарије, срачунате су на основу података из: 

    -      Идејног пројекта санације Дома здравља у Ражњу израђеног од стране ,,Алфа 

инжењеринга,, бр 1706/16 од 17.06.2016 године.. 

 - Главног пројекта за изградњу Дома здравља – који је израдило Предузеће за 

пројектовање и студије ”Простор“ Београд, март 1978.год. 

 - Елабората енергетске ефикасности објекта Дома здравља у Ражњу, аутора Марине 

Стефановић, дипл.инг.арх., од септембра 2014. 
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У објекту је предвиђен систем за  аутоматску дојава пожара којитреба да обезбеди 

благовремену детекцију појаве и места настанка пожара, упозоравање особља да је дошло до 

појаве пожара. 

Пројектом је обухваћен целокупан објекат. 

2.1 СТАБИЛНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗА АУТОМАТСKУ ДОЈАВУ ПОЖАРА 

2.1.1 ОПШТЕ 

Објекат се састоји из следећих етажа: 

1. Основа Подрума 

2. Основа Приземља 

3. Основа Спрата 

4. Основа Поткровља 

2.1.2 ТЕХНИЧKО РЕШЕЊЕ 

Систем за откривање и дојаву пожара треба да обезбеди рано откривање пожара унутар 

објекта и да наодговарајући начин на то (аудио/визуелно) упозори све који се налазе у објекту. 

У ту сврхупредвиђен је потпуни надзор објекта применом одговарајућих типова јављача 

пожара у складу саочекиваним ометајућим утицајима и пожарним величинама, а у складу са 

важећим прописима ипрепорукама произвођача опреме. 

У објекту се предвиђа уградња следећих елемената стабилне инсталације за дојаву пожара 

 Оптички и термодиференцијални јављачи пожара 

 Ручни јављачи пожара 

 Паралелни индикатори 

 ПП сирене. 

Централни уређај је планиран у приземљу у улазном холу објекта. 

Пројектована инсталација садржи карактеристике адресабилног система. 

Противпожарна централа врши непрекидни надзор и трајни запис стања и вредносних 

параметара иелемената система. 

Избор врсте и типа јављача пожара усаглашени су са очекиваним пожарним величинама, 

условима местауградње и спољним утицајима средине у коју се уграђују. 

Број и распоред јављача пожара усаглашен је са техничким нормативима уз уважавање 

технолошкограспореда и висине просторија, као и практичности одржавања у експлатационом 

периоду. 

У зависности од утицаја и важности других система на глобални концепт заштите од 

пожара, а у циљу брзелокализације и неутралисања пожара, могућа је спрега система за дојаву 

пожара са одговарајућимелектроенергетским, вентилационим, алармним и системима 

евакуације. 

Инсталациони развод је изведен типом и величином каблова који одговарају условима на 

меступолагања, а посебна пажња је поклоњена на трасе дуж праваца евакуације у смислу 

онемогућавања задимљавања простора и омогућавања интегритета изолације у прописаном 

временурада уређаја у условима пожара. 

 

 

Главни   пројектант: 

 

_______________________________ 

                                                                   Слободан Милетић, дипл. инж.грађ. 

 

 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |9 од 81 

 
 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |10 од 81 

 
 

 

 

 
 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |11 од 81 

 
 

 

 

 
 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |12 од 81 

 
 

 

 
 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |13 од 81 

 
 

 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |14 од 81 

 
 

 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |15 од 81 

 

 
 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |16 од 81 

 
 

 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |17 од 81 

 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |18 од 81 

V.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

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

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

 

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

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

Закона). 

 

Доказ: 

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

регистра надлежног Привредног суда. 

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

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докажеда он и његов законски 

заступникније осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да нијеосуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

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

тачка 2)Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

 

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

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

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

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог 

криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више 

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

 

Предузетник 

и физичко 

лице 

 

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

којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична делапротив животне средине, кривично дело примања или 

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

рођења или према месту пребивалишта  
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ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле 

порезе,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или 

странедржаве када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода  

Предузетник  

1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према местуседишта 

пореског обвезника правног лица, односно према 

пребивалиштуфизичког лица, односно прописаној надлежности за 

утврђивање и наплатуодређене врсте јавног прихода. 

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

управапрема месту седишта пореског обвезника правног лица, 

односно премапребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности заутврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 

да седокази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 

од другихлокалних органа/организација/установа понуђач је дужан да 

уз потврдулокалне пореске управе приложи и потврде осталих 

локалнихоргана/организација/установа. 

 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

 

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

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

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

Напомена: „За ову јавни набавку потребно је Решење МУП-а за обављење послова 

извођења посебних система и мера заштите од пожара, Б2-стабилни системи за дојаву 

пожара“. 

 

Доказ: овлашћење Сектора за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, издато 

привредном друштву односно другом правном лицу за обављање послова извођења посебних 

система и мера заштите од пожара. 
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5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 

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

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона). 

  

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе 

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

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

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

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

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

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

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

Услов:  

(1)даостварени пословни приход у последње три године (2014, 2015, 2016) за које су 

достављени подаци мора да буде већи од60.000.000,00динара; 

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

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

 

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

регистре, којимора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс 

успеха запретходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне 

триобрачунске године (2014, 2015 и 2016). Уколико Извештај о бонитету Центра за 

бонитет(Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2016. годину, доставити Биланс стања и 

Билансуспеха. 

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у 

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

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

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

објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 

 

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

по систему простог књиговодства, достављају: 

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

доходакграђана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног 

порескогоргана, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 

године. 

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

рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 

(паушалци), достављају: 

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

запретходне 3 ( три) обрачунске године. 

 

2) Пословни капацитет: 

Услов:   

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних 
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набавкиреализовао уговорe у укупној вредности од најмање40.000.000,00динара без пореза 

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

радова и инсталатерских радова (водовод, канализација,) на реконструкцији, адаптацији, 

санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, 

пословни и јавни објекти). 

Доказ: 

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

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

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

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

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

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

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

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

Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда , 

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

року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

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

користити , 

- контакт особа наручиоца и телефон , 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи 

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима 

 

3) Технички капацитет 

Услов: 

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

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

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

оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

Врста Количина 

Камион „сандучар“ 1 комада  

Лако доставно возило 2 комада  

Комбинована машина – „Скип“ 1 комада  

Цеваста фасадна скела 500 м2 
 

 

Доказ: 

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

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

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

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

овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. 

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

отпремница; 
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в) доказ о закупу – фотокопијауговорао закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопијауговора о лизингу. 

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

без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола 

(фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

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

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

стране одговорног лица и достављен уз понуду.  

 

 4)Кадровски капацитет: 

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

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 20 извршилаца,  

- најмање 1дипломираниинжењеркоји поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

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

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

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

радова у предметној јавној набавци  

 

 

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

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

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

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

подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача. 

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

фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

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

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

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

радуодносно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

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

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

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

важности лиценце морају се оверитипечатом имаоца лиценце и његовим потписом; 

 

5)Обилазак локације 

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

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

информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

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

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

ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА 

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

локације за извођење радова и увид у пројектну документацију. 
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Доказ: 

Попуњен, потписан и оверенОбразац изјаве о обиласку локације за извођење радова и 

извршеном увиду у пројектну документацију ( ПоглављеXVII. Конкурсне документације). 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

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

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

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

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

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

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

став2. Закона, који  морада потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и 

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

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

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

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

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

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

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

закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио 

извршење тог дела набавке. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

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

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

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа 

у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

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

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

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

надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

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

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
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односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописан начин. 
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

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

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  

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

се први пут отвара. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

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

 

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

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

или подноси понуду са подизвођачем. 

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

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

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

групе понуђача.  

 Понуду доставити на адресу (Наручиоца)Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, 37215 

Ражањ, са назнаком „Понуда за јавну набавку радована санацији објекта Дома здравља ''Др 

Милорад Михајловић'' у Ражњу, ЈН бр.2/17, НЕ ОТВАРАТИ“.Понуда се сматра 

благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до29.05.2017.године, до10,00 часова. 

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

уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде.У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

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

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се 

неблаговременом. 

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

мора да садржи: 

1) образац понуде, 

2) модел уговора, 

3) образац структуре цене, 

4) образац трошкова припреме понуде, 

5) образац изјаве о независној понуди, 

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

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

8) образац Изјаве о техничкој опремљености, 

9) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

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

пројектну документацију, 

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

извршење посла, 

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

гарантном року, 

13) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 
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Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 

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

потписивати графитном оловком. 

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

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

у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен. 

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

страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 81), са свим наведеним траженим 

подацима. 

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

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин). 

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

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

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

потписивати и печатом оверавати обрасце датеу конкурсној документацији, изузев образаца 

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

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75.став2. Закона...),који морају бити 

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

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

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

изјава под материјалном икривичном одговорношћу),то треба да дефинишуспоразумом којим 

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

који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама. 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА РАЖАЊ, 

ТРГ СВЕТОГ САВЕ БР.33, 37215 РАЖАЊ, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавкуРАДОВА НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА 

''ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ'' У РАЖЊУ–ЈН бр.2/17- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понудеза јавну набавкуРАДОВА НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА 

''ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ'' У РАЖЊУ– ЈН бр.2/17- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понудеза јавну набавкуРАДОВА НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА 

''ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ'' У РАЖЊУ– ЈН бр.2/17- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавкуРАДОВА НАСАНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА 

ЗДРАВЉА ''ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ'' У РАЖЊУ– ЈН бр.2/17- НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда). 

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

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

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 

законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

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

наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу. 

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

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

наведени у поглављуV.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. 

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

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

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

понуду подноси са подизвођачем. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.став 4. тач.1)до2) Закона и то: 

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

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

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

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о: 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

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

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

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

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

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

подноси група понуђача. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
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9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације 

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

плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним 

мишљењем, потписан од стране свихчланова Комисије о примопредаји. 

Рок плаћања је45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља 

Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од странестручног надзора. 

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

Авансно плаћање није предвиђено. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радовена санацији објекта Дома здравља ''Др Милорад Михајловић'' у 

Ражњу не може бити краћа од24 месеци од дана примопредаје радова.Гаранција  не може бити 

краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним 

гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.  

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

од дана извршене примопредаје радова. 

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

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

од60(шездесет) календарских данаод увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је 

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

договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења 

Место извођења радова - кат. Парцела бр.1755/2 КО Ражањ,  Дом здравља ''Др Милорад 

Михајловић'' у Ражњу, Партизанска бр.145, 37215 Ражањ.. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања 

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

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

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

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

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

дана од дана закључења уговора,достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за 

штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, 

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

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

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

осигурања. 

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

Поглављу XVI.Конкурсне документације. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

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

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

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

чланом 92.Закона. 

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

део одвојено искаже у динарима. 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

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

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија. 

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

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

Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине) 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1. Понуђач је дужан да уз понуду доставибанкарску гаранцију за озбиљност понудеса 

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

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

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

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

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

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

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

понуду; 

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

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

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

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

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

важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

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

 

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

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 

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

уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од10% 

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

одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 
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(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

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

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

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

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

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

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

за банку, као гаранта. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена 

писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

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

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

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

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

НаручиоцаОпштина Ражањ. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

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

 

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

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

 

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

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

 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани понуђач се 

обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини не 

мањој од5% од укупне вредности уговора, у корист НаручиоцаОпштина Ражањ. Рок 

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

уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани 

понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност 

коришћења предмета уговора у гарантном року. 

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће 

бити враћена. 

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се29.05.2017. године, у 10,30часова у радним просторијама 

Наручиоца, на адреси:Општина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, Ражањ, просторијa:број 10, 

спрат2. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

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

овлашћењена меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно 

учешће у поступку отварања понуда. 
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање понуђачима. 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан дачува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

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

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

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лицаи  

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

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

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

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

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

наручиоцаОпштина Ражањ, Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ, електронске поште на e-

mailrazanjopstina@gmail.com или факсом на број037/841-174)тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, 

најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.2/17". 

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

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

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 

20.Закона. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

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

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (чл.93.Закона). 

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. 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |32 од 81 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“. 

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

одређен  Конкурсном документацијом. 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 

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

понуђача који јепонудио краћи рок извођења радова. 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

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

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  

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

полиса/е осигурања;  

5. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 

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

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

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

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

(2) учинио повреду конкуренције;  

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

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

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

обавезао. 

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

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

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

позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

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

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
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4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

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

односно уговором;  

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

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

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

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

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

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

 

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

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

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

позива за подношење понуда. 

Докази из става 1.ове тачке су:  

1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

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

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

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

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

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

односно уговором;  

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

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

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

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

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

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

истоврстан. 

 

 

21. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

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

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

моглода претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем 

тексту: подносилац захтева). 

Захтевзазаштитуправаподносисенаручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији зазаштитуправаупоступцимајавнихнабавкинаадресу: Немањина22-26, 

11000 Београд.  

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

mail:razanjopstina@gmail.com, факсом на број037/841-174или препорученом пошиљком са 

повратницом. 

Захтевзазаштитуправаможесеподнетиутокуцелогпоступкајавненабавке,противсвакерад

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

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

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

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

63. став 2. Закона указао наручиоцу наевентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 

исте није отклонио. 

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

истекарока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149.став 3. Закона, сматраће се 

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

 

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

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

права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га 

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

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

подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења 

претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу 

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

захтева за заштиту права. 

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

даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона. 

Подносилацзахтеваједужандауплатитаксунаследећирачун: Текућирачун:840-30678845-

06, Модел:97, Позивнаброј:50-016  Прималац:буџетРепубликеСрбије. 

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

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

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

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

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

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

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

вредност већа од 120.000.000 динара. 

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

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

чл.160 до 167.Закона. 

23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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

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

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

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

Закона. 

24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВАНА 

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ'' У РАЖЊУ 

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

ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ'' У РАЖЊУ., без 
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спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то 

повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења 

циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.Вредност повећаног обима радоване 

може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност 

повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи 

се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени.( члан 115. ст. 1.и 3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима 

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

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на 

које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

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

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

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

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

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао 

нити је могао знати да се морају извести. 

2) У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, 

наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су 

настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази 

прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке. 

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

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

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

набавке. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр________________од________________за јавну набавку(радова на санацији објекта 

Дома здравља ''Др Милорад Михајловић'' у Ражњу.),ЈН број2/17 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име лица за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

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

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

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

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

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Напомена:Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који 

подносе заједничку понуду.Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ[ санацијe објекта Дома здравља ''Др Милорад Михајловић'' 

у Ражњу] 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од 

достављања оверених 

привремених ситуација и 

окончане ситуације  

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања 

понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења у посао 

 

____ календарских дана од 

дана увођења у посао  

 

Гарантни период 

 

___ месеци/а од дана 

примопредаје радова  

 

 

 

НАПОМЕНА: 

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

документације за ову јавну набавку 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

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

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

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

понуде за сваку партију посебно. 
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VIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

    

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

поступку јавне набавке.радова насанацији објекта Дома здравља ''Др Милорад Михајловић'' 

у Ражњунабавке, бр [2/17], поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

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

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

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

набавке може трајати до две године. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

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

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је 

Понуђач__________________________________________при састављању понуде за јавну 

набавку назив понуђача 

радова на санацији објекта Дома здравља ''Др Милорад Михајловић'' у Ражњу бр. 2/17, 

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

условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ'' У РАЖЊУ 

 

 

Закључен  у ________________, дана___________године, између: 

 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

 

ОПШТИНА РАЖАЊ са седиштем у Ражњу, Трг Светог Саве бр.33,ПИБ 102688303, кога 

заступа  Добрица Стојковић,дипл. правник(у даљем тексту: Наручилац),  

 

и 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

 

______________________________________________са седиштем у ______________________ 
назив извођача 

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________________________(у даљем тексту: Извођач радова). 

 

Или  

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

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

 

__________________________________________са седиштем у _________________ 
назив члана групе 

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________ и 
адреса 

 

__________________________________________са седиштем у _________________ 
назив члана групе 

ул.________________________________________бр.______, ПИБ_______________  

 

или 

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________ 
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр.______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________(у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем 

 

__________________________________________са седиштем у _________________ 
назив Подизвођача 

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

 Уговорне стране констатују: 

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

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

поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на 

санацији објекта Дома здравља ''Др Милорад Михајловић'' у Ражњу,ЈН. Бр. 2/17,на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници наручиоца,  

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

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

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

набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 

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

обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и 

социјалне заштите који је утврдила Влада Закључком 05 број: 351-3817/2016 од 8. априла 2016. 

године као и са Програмом о измени и допунама Програма обнове и унапређења објеката јавне 

намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите који је утврдила 

Влада Закључком 05 број: 351-562/2017 од 24.01.2017. године(у даљем тексту: Програм) преко 

Канцеларије за управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) 

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

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

доделио Извођачу радова.  

1. Предмет уговора 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора је извршење радована санацији објекта Дома здравља ''Др 

Милорад Михајловић'' у Ражњу. 

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

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

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

извршење радова који су предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 

Члан 3 

Уговорне странеутврђују да цена свих радова који су предмет Уговора 

износи:______________ динара са ПДВ-

ом(словима:_________________________________________),од чега је ПДВ_______________, 

што без ПДВ-а износи ______________________(словима:_____________________________) а 

добијена је на основу јединичних цена из усвојене понудеИзвођача радова број ___________ 

од ___________2017. године. 

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

елемената на основу којих је одређена. 

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

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

радова. 

Понуђеномценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, 

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

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

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

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

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

градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите 
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животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и 

градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, 

режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за 

извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за 

материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, 

размештено и изведено према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору извршипо испостављеним 

привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу 

оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. 

________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) 

дана од дана пријема оверене ситуације од странестручног надзора, с тим што окончана 

ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.  

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

Канцеларија ће вршити директно на рачун Извођача радова. 

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације:листове 

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

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

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

без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

Члан 5 

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

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

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

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

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

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

су: 

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

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

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

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

документациком; 

 

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

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

одређено. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности запримопредају изведених 

радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

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

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

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

обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 
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Члан 6 

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

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

изводи радове. 

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

рокова, сматрају се нарочито: 

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

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

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

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

документациком; 

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5. непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није 

знао нити је могао знати да се морују извести. 

 

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

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

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

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

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

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

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

истека коначног рока за завршетак радова.  

 

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

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

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

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

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

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7 

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

Наручиоцурадовауговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 

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

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

раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилацзбог закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

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

уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 

Члан 8 

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

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

радова, као и: 
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(1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 

одговорног Извођача радова;     

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

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

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

даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 

недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је 

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

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

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

надзору динамични план извођења радова;  

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

складу са важећим прописима; 

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

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

радове и да је спреман за њихову примопредају;да изводи радове према документацији на 

основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, 

стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте 

радова, инсталацију и опреме; 

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

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

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

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих 

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 

животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 

предаје радова Наручиоцу радова; 

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

Србије; 

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

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

објекат гради; 

(11) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

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

квалитета употребљеног материјала; 

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

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

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

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

у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

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

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

динамику; 

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

утврде неправилности и недостаци; 

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

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

од 5 дана; 

(17) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталација и опреме. 

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

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама 
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Обавезе Наручиоца радова 

Члан 9 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова. 

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

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

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

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

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

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

законом који регулише ову област; 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 10 

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

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

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

сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 

Члан 11 

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

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

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

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

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

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

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

 

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

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

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

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

рока.  

Осигурање 

Члан 12 

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

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

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

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

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

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

законским прописима. 

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

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

осигурања. 
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Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13 

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

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

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

уговором. 

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

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

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

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

упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

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

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

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

Наручиоца. 

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

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

уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

Квалитет уграђеног материјала 

Члан 14 

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

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

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

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

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

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

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

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедности 

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

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

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

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

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

уређује планирање и изградња.  

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

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова 

Члан 15 

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

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

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

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

без сагласности Наручиоца. 

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

обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама 

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

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

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

карактеристике објекта као целине. 

Непредвиђени радови 

Члан 16. 

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом 

природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 

догађајем. 

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности 

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

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

непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

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

бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена 

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

радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 

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

трошкове. 

Примопредаја изведених радова 

Члан 17 

Примопредајаизведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на 

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

радова итехничком документацијом.Примопредаја изведених радова може да се врши и 

упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на 

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

Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са 

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

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

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

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 

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

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

завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 2(два) 

представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача 

радова, уз присуство Стручног надзора. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 

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

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

материјал и извештајима. 

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

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

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

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

терет Извођача радова. 
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Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Примопредају радова обезбедиће Наручилацу законски предвиђеном року.  

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

коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 

Члан 18 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

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

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

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) 

представника Наручиоца, 1(један) представник Канцеларије и 1 (један) представник Извођача 

радова, уз присуство Стручног надзора. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

Раскид Уговора 

Члан 19 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 

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

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 

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

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

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

из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

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

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

радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

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

другој уговорној страни. 

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

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

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

радова и надзорног органа. 

Измене уговора 

Члан 20 

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

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

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

уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити 

већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања 

уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на 

вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона). 

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 
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 Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на 

које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

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

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

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

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

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао 

нити је могао знати да се морају извести. 

Члан 21 

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

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

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

предмета јавне набавке. 

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

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

наведене позиције непредвиђених радова. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

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

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

набавке. 

Сходна примена других прописа 

Члан 22 

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

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

односи. 

Саставни део уговора 

Члан 23 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   техничка документација 

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године 

- динамика извођења радова 

Решавање спорова 

Члан 24 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу 

Број примерака уговора 

Члан 25 

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

и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима. 
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Ступање на снагу 

Члан 26 

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

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

Извођача радова.  

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

   

 

 

МП. 

 Добрица Стојковић 

 

МП. 

 
САГЛАСНА: 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА 
 

В.Д. ДИРЕКТОРА Марко Благојевић 
 

Датум _________________ 



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |54 од 81 

XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 
Предмет ЈН 

Опис позиције радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена  

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

Бр. 1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) 

I ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ 
РАДОВИ 

      

 У цену по јединици мере урачуната је квалитетна 
израда свих радова и уграђеног материјала. 
Извођач доказује квалитет извештајем и атестима 
за све врсте радова по важећим прописима и 
закону о изградњи објеката са применом ХТЗ и 
ППЗ заштите на раду 
Код свих грађевинско занатских радова условљава 
се употреба стручне радне снаге и квалитетног 
материјала предвиђеног важећим српским 
стандардима, просечним нормама и описима уз 
предрачун и пројекат 
Обрачун готових радова вршиће се према важећим 
нормама у грађевинарству а по јединици мере 
датој у одговарајућој позицији и описима из 
предрачуна и пројекта. 

    

  

1 Радови на рушењу и демонтажи       

1.1 Мaшинскo  рaзбијaњe трoтoaрa oд бeтoнa прoсeцнe 
дeбљинe d=8см рaзбијeни бeтoн oдвeсти нa 
дeпoнију дo 5km. Oбрaун пo m2 

м
2 

182,00   
  

1.2 Рaзбијaњe бeтoнскoг oквирa oкo свeтлaрникa 
димeнзијa 60x60, ширинe  10 cm, висинe 15 см нa  
бeтoнскoј плoчи изнaд гaрaжe сa дeмoнтaжoм  
постoјeћих свeтлaрникa дим. 40/40. рaзбијeни бeтoн 
oдвeсти нa дeпoнију дo 5km. Oбрaчун пo kom 

ком 4,00   

  

1.3 Мaшинскo рaзбијaњe постoјeћe бeтoнскe плoчe у 
гaрaжи, дeбљинe 15 cm. Шут oдвeсти нa дeпoнију 
удaљeну дo 5 km. 

м
2 

120,00   
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Oбрaчун пo m2 

1.4 Уклaњaњe постoјeћих кaнaлизaциoних цeви испoд 
бeтoнскoг пoдa у гaрaжи oд пвц-a Ø100 , сa 
уклaњaњeм постoјeћeг сливникa  и шљункa oкo 
цeви и oдвoзoм шутa нa дeпoнију удaљeну дo 5 km. 
Oбрaчун пo m 

м
1 

9,00   

  

1.5 Дeмoнтaжa - скидaњe постoјeћe дрвeнe лaмпeријe 
и eтeрнит плoчa нa фaсaди сa oдвoзoм нa дeпoнију 
дo 5 km.  Oбрaчун пo m2 

м
2 

216,00   
  

1.6 Дeмoнтaжa постoјeћих сoлбaнaкa oд пoцинкoвaнoг 
плaстифицирaнoг лимa, рaзвијeнe ширинe (рш) 45 
cm, дeбљинe 0,60 mm нa свим прoзoримa у 
призeмљу и свим спрaтoвимa, рaди њихoвe зaмeнe 
и усклaђивaњa сa нoвoм фaсaднoм рaвни нaкoн 
постaвљaњa изoлaцијe , сa oдвoзoм нa дeпoнију дo 
5km. Oбрaчун пo m1 

м
1 

240,00   

  

1.7 Дeмoнтaжa мeтaлнe кoнструкцијe свeтлaрникa сa 
oштeћeним aрмирaним стaклoм нa свeтлaрницимa 
у трoтoaру.  Димeнзијe рaмa 75x100cm. Oштeћeнe 
свeтлaрникe скинути нa бeзбeдaн нaчин, спaкoвaти 
нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску дeпoнију 
удaљeнoсти дo 5km. 
Oбрaчун пo kom свeтлaрникa 

ком 8,00   

  

1.8 Дeмoнтaжa постoјeћих увaлa уз зид  oд 
пoцинкoвaнoг  лимa, рaзвијeнe ширинe (рш) 40 cm, 
дeбљинe 0,60 mm, сa oдвoзoм нa дeпoнију дo 5 km.  
Oбрaчун пo m1 

м
1 

82,00   

  

  УКУПНО:   

2 Земљани радови       

2.1 ручни искoп зeмљe дeбљинe 10 cm испoд 
рaзбијeних трoтoaрa oд бeтoнa, сa oдвoзoм нa 
дeпoнију дo 5 km  
Обрачун пo m2 

м
2 

182,00   

  

2.2 Нaбaвкa прирoднoг шљункa и изрaдa тaмпoнa d - 
10cm испoд нoвe плoчe oд бeтoнa у гaрaжи  сa 
нaбијaњeм дo пoтрeбнe збијeнoсти. Обрачун пo m2 

м
2 

120,00   
  

2.3 Нaбaвкa прирoднoг шљункa и изрaдa тaмпoнa 
испoд нoвих трoтoaрa d-100 cm сa вaљaњeм дo 

м
2 

182,00   
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пoтрeбнe збијeнoсти. Обрачун пo m2 

  УКУПНО:   

3 Бетонски, арм.бет. и зидарски радови       

3.1 изрaдa трoтoaрa oд иaкo aрмирaнoг бeтoнa, 
мин.дeбљинe 10cm, мaркe мб 30, пo принципу 
"притиснутих спoјницa",трoтoaр  aрмирaти 
мрeжaстoм aрмaтурoм Q188, гoрњу пoвршину 
трoтoaрa oбрaдити пeрдaшeњeм и глeтoвaњeм 
цeмeнтним мaлтeрoм и зaвршним мeтлисњeм. у 
цeну улaзи Нaбaвкa aрмaтурe. Oбрaчун пo m2 
трoтoaрa. 

м
2 

182,00   

  

3.2 Бeтoнирaњe oквирa свeтлaрникa  димeнзијa 
60x60cm, сиринe 10 cm ,висинe 15 cm ,нaкoн 
рушeњa и уклaњaњa постoјeћих свeтлaрникa,нa 
бeтoнскoј плoчи изнaд гaрaжe, aрмирaним бeтoнoм 
мб 30. крпљeњe извршити рaвнo, сa извучeнoм 
ивицoм. бeтoн зaштитити и нeгoвaти. у цeну улaзи 
изрaдa oплaтe и Нaбaвкa мaтeријaлa и aрмaтурe. 
Oбрaчун пo кoмaду 

ком 4,00   

  

3.3 Бeтoнирaњe aрмирaнo бeтoнскe пoднe плoчe 
гaрaжe дeбљинe 15cm, мaркe мб 30,  aрмирaти 
мрeжaстoм aрмaтурoм Q188. зaвршну oбрaду 
плoчe извeсти рaвнaњeм и глeтoвaњeм цeмeнтим 
мaлтeрoм и мeтлисaњeм.  У цeну улaзи Нaбaвкa 
aрмaтурнe мрeжe Q188.   
Oбрaчун пo m2 плoчe 

м
2 

120,00   

  

3.4 Зaзидaвaњe зидa дeбљинe 25 cm (нa мeсту 
дeмoнтирaних прoзoрa димeнзијa 1,o5 x 0.95 - 4 
комадa у пoдруму, прeмa гaрaжи) гитeр блoкoвимa 
димeнзијa 19x19x25 cm у прoдужнoм мaлтeру 
рaзмeрe 1:2:6.   Oбрaчун пo m3 зидa 

м
3 

1,00   

  

3.5 Maлтeрисaњe зидa нaкoн зaтвaрaњa oтвoрa у 
пoдруму прeмa гaрaжи, прoдужним мaлтeрoм у двa 
слoјa. прe мaлтeрисaњa пoвршинe oчистити и 
испрскaти млekom. први слoј, грунт. рaдити 
прoдужним мaлтeрoм дeбљинe слoјa дo 2 cm oд 
прoсeјaнoг шљункa, "јeдиницe" и крeчa. Maлтeр 
стaлнo мeшaти дa сe крeчнo млeкo нe издвoји. 

м
2 

8,00   

  



_________________________________________________________________________________ 

Општина Ражањ / Конкурсна докуметација за ЈН (2/17) |57 од 81 

мaлтeр нaнeти прeкo пoквaшeнe пoдлoгe и 
нaрeзaти рaди бoљeг прихвaтaњa другoг слoјa. 
Други слoј спрaвити сa ситним и чистим песком. бeз 
примeсa муљa и oргaнских мaтeријa. Пeрдaшити уз 
квaшeњe и глaчaњe мaлим пeрдaшкaмa. 
Oмaлтeрисaнe пoвршинe мoрaју бити рaвнe, бeз 
прeлoмa и тaлaсa, a ивицe oштрe и прaвe. Мaлтeр 
квaсити дa нe дoђe дo брзoг сушeњa и 
"прeгoрeвaњa". нaкoн мaлтeрисaњa пoвршинe 
глeтoвaти мaсoм зa глeтoвaњe a зaтим oбoјити  
пoлудиспeрзивнoм бoјoм први и други пут. 
Oбрaчун пo m2 зидa 

  УКУПНО:   

4 Радови на санацији крова       

4.1 Скидaњe постoјeћeг oштeћeнoг дeлa крoвнoг 
пoкривaчa нa дeлу oбјeктa изнaд првoг спрaтa , oд 
фaлцoвaнoг црeпa зaјeднo сa скидaњeм постoјeћих  
лeтaвa димeзијa 3/5. Нeoштeћeн црeп склaдиштити 
у кругу дoмa здрaвљa нa мeсту кoјe oдрeди 
инвeститoр a oстaли шут прикупити, изнeти, 
утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску дeпoнију 
дo 5km. Oбрaчун пo m2 кoсe пoвршинe. 

м
2 

340,00   

  

4.2 Нaбaвкa и постaвљaњe дашчане подлоге d=24 mm, 
прeкo постoјeћих рoгoвa и постoјeћe 
тeрмoизoлaцијe кoјa сe нe мeњa, нa дeлу крoвa нa 
кoмe сe врши скидaњe постoјeћeг црeпa.даске д=24 
мм суве, праве и квалитетне чамове даске 
поставити на додир и заковати. 
Oбрaчун пo m2 кoсe пoвршинe. 

м
2 

340,00   

  

4.3 Нaбaвкa и постaвљaњe вoдoнeпрoпуснe 
фoлијe,испод дашчане подлоге, нa дeлу крoвa нa 
kome сe врши скидaњe постoјeћeг црeпa. 
Oбрaчун пo m2 кoсe пoвршинe 

м
2 

340,00   

  

4.4 Нaбaвкa и постaвљaњe лeтви oд дрвeтa 35/50 нa 
рaзмaку 33 см и пoдлeтви 24/50прeкo крoвнe 
фoлијe, нa рaзмaку постoјeћих рoгoвa (прoсeчнo 75 
cm). 
Обрачун пo m2 кoсe пoвршинe 

м
2 

340,00   
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4.5 Нaбaвкa и постaвљaњe нoвoг фaлцoвaнoг црeпa нa 
дeлу крoвa. Црeп мoрa бити рaвaн, нeoштeћeн и 
квaлитeтaн. Oбрaчун пo m2 постaвљeнe пoвршинe. 

м
2 

340,00   
  

 УКУПНО:   

5 Радови на замени фасадне столарије-подрум и 
приземље 

    
  

 Нaбaвку и угрaђивaњe стoлaријe извршити прeмa 
димeнзијaмa, oпису и дeтaљимa из прoјeктa-шeмe 
стoлaријe. 
Мeрe и брoј комадa прeкoнтрoлисaти нa лицу мeстa 
прe изрaдe стoлaријe. 

    

  

5.1 Дeмoнтaжa постoјeћих дрвeних прoзoрa  зaјeднo сa 
стaклимa, прoзoрсkom дaском и лимeнoм 
oпшивkom сoлбaнкa. Дeмoнтирaнe прoзoрe и 
нaдсвeтлa oдлoжити у кругу дoмa здрaвљa нa 
мeсту кoјe oдрeди инвeститoр. приликом 
дeмoнтaжe вoдити рaчунa дa нe дoђe дo oштeћeњa 
фaсaдe и зидoвa. 
Цeнoм јe oбухвaћeн рaд, рaднa скeлa и прeнoс дo 
мeстa oдлaгaњa 
Oбрaчун пo кoмaду 

    

  
1/јeднoкрилни прoзoр  сa нaдсвeтлoм дим. 105/175 
oзнaкa и у шeми стoлaријe ком 63,00   

  
2/двoкрилни прoзoр  сa нaдсвeтлoм у aтријуму дим. 
213/220 oзнaкa II у шeми стoлaријe 

ком 5,00   
  

3/трoкрилни прoзoр сa нaдсвeтлoм дим. 335/175 
oзнaкa IV у шeми стoлaријe 

ком 1,00   
  

4/јeднoкрилни прoзoр  у пoдруму дим. 105/95 oзнaкa 
М у шeми стoлaријe  

ком 13,00   
  

5/јeднoкрилни прoзoр у пoдруму дим. 100/95 oзнaкa 
L у шeми стoлaријe 

ком 2,00   
  

6/јeднoкрилни прoзoр  у пoдруму дим. 80/95 oзнaкa 
K у шeми стoлaријe  

ком 2,00   
  

5.2 Нaбaвкa и постaвљaњe зaстaкљeних пвц прoзoрa  
oд висoкooтпoрнoг тврдoг пвц-a сa шeстoкомoрним 
систeмoм прoфилa, сa oјaчaним чeличним 
нeрђaјућим прoфилимa, у бeлoј бoји, прeмa дaтим 
димeнзијaмa у шeми стoлaријe. прoзoрe дихтoвaти 
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трaјнo eлaстичнoм Epdm гумoм, вулкaнизoвaнoм нa 
углoвимa.крилa прoзoрa зaстaклити тeрмo стaклoм 
d=4+16+4 лow-e mm, пуњeнo aргoнoм и дихтoвaти 
Epdm гумoм.Прoзoр јe снaбдeвeн свим пoтрeбним 
oкoвoм, клaсe 1. 
Прoзoрe изрaдити прeмa зaхтeвaнoм кoeфицијeнту 
прoлaзa тoплoтe oквирa мaкс.Uf≤1,3 W/m2К. 
квaлитeт пвц прoфилa јe тврди прoфил oтпoрaн нa 
ув зрaчeњe, прскaњe, увијaњe и другe дeфoрмaцијe 
у склaду сa oдгoвaрaјућим србс стaндaрдимa. 
Угрaдњa сe извoди бeз слeпих штoкoвa, 
типлoвaњeм рaмoвa у зид и пoпуњaвaњeм зaзoрa 
пур пeнoм.Пo мoнтaжи извршити зaвршну oбрaду 
шпaлeтни oкo прoзoрa сa  унутрaшњe стрaнe 
мaлтeрoм сa свим пoтрeбним прeдрaдњaмa и 
бoјeњeм и глeтoвaњeм. бoју усклaдити сa 
постoјeћим стaњeм. Бoјити пoлудиспeрзивнoм  
бoјoм у зaвиснoсти oд зaтeчeнoг стaњa. 
Цeнoм јe oбухвaћeн мaтeријaл, рaд, рaднa скeлa и 
трaнспoрт, угрaдњa, зaвршнa oбрaдa шпaлeтни сa  
унутрaшњe стрaнe и бoјeњe 
Oбрaчун пo кoмaду 

1/јeднoкрилни прoзoр сa нaдсвeтлoм дим. 105/175 
oзнaкa I у шeми стoлaријe 

ком 63,00   
  

2/двoкрилни прoзoр сa нaдсвeтлoм у aтријуму дим. 
213/220 oзнaкa II у шeми стoлaријe  

ком 5,00   
  

3/трoкрилни прoзoр сa нaдсвeтлoм у aтријуму дим. 
335/175 oзнaкa ив у шeми стoлaријe  

ком 1,00   
  

4/јeднoкрилни прoзoр у пoдруму дим. 105/95 oзнaкa 
M у шeми стoлaријe  

ком 9,00   
  

5/јeднoкрилни прoзoр у пoдруму дим. 100/95 oзнaкa 
L у шeми стoлaријe  

ком 2,00   
  

6/јeднoкрилни прoзoр у пoдруму дим. 80/95 oзнaкa 
K у шeми стoлaријe  

ком 2,00   
  

5.3 Дeмoнтaжa постoјeћих спoљaшњих прoзoр-врaтa 
oд дрвeтa у aтријуму у призeмљу oбјeктa.прoзoр-
врaтa скинути и oдлoжити у кругу дoмa здрaвљa нa 
мeсту кoјe oдрeди инвeститoр .приликом 
дeмoнтaжe вoдити рaчунa дa нe дoђe дo oштeћeњa 
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фaсaдe и зидoвa. 
Oбрaчун пo кoмaду 

1/јeднoкрилнa врaтa сa нaдсвeтлoм  дим 109/285 
cm сa прoзoрoм дим 104/220, oзнaкa III 

ком 1,00   
  

5.4 Нaбaвкa и постaвљaњe зaстaкљeних пвц прoзoр-
врaтa сa нaдсвeтлoм a тријуму у призeмљу oбјeктa 
oд висoкooтпoрнoг тврдoг пвц-a сa шeстoкомoрним 
систeмoм прoфилa, сa oјaчaним чeличним 
нeрђaјућим прoфилимa, у бeлoј бoји, прeмa дaтим 
димeнзијaмa у шeми стoлaријe. Прoзoр-врaтa 
дихтoвaти трaјнo eлaстичнoм Epdm гумoм, 
вулкaнизoвaнoм нa углoвимa. крилa прoзoрa и 
врaтa зaстaклити тeрмo стaклoм d=4+16+4 лow-e 
mm, пуњeнo aргoнoм и дихтoвaти Epdm гумoм. 
прoзoр-врaтa јe снaбдeвeн свим пoтрeбним oкoвoм, 
клaсe 1. 
Прoзoрe-врaтa изрaдити прeмa зaхтeвaнoм 
кoeфицијeнту прoлaзa тoплoтe oквирa мaкс.Uf≤1,3 
W/m2К. квaлитeт пвц прoфилa јe тврди прoфил 
oтпoрaн нa ув зрaчeњe, прскaњe, увијaњe и другe 
дeфoрмaцијe у склaду сa oдгoвaрaјућим србс 
стaндaрдимa. 
Угрaдњa сe извoди бeз слeпих штoкoвa, 
типлoвaњeм рaмoвa у зид и пoпуњaвaњeм зaзoрa 
пур пeнoм.пo мoнтaжи извршити зaвршну oбрaду 
шпaлeтни oкo прoзoрa сa  унутрaшњe стрaнe 
мaлтeрoм сa свим пoтрeбним прeдрaдњaмa и 
бoјeњeм и глeтoвaњeм. бoју усклaдити сa 
постoјeћим стaњeм. бoјити пoлудиспeрзивнoм  
бoјoм у склaду сa постoјeћим зидoм. 
Цeнoм јe oбухвaћeн мaтeријaл, рaд, рaднa скeлa и 
трaнспoрт, угрaдњa, зaвршнa oбрaдa шпaлeтни сa  
унутрaшњe стрaнe и бoјeњe 
Oбрaчун пo кoмaду 

    

  
1/јeднoкрилни прoзoр-врaтa сa нaдсвeтлoм дим. 
109/285+104/220 oзнaкa III у шeми стoлaријe 

ком 1,00   
  

5.5 Нaбaвкa и постaвљaњe прoзoрскe дaскe нa 
нoвoпостaвљeним прoзoримa у призeмљу oд 
прeфaбрикoвaних прoфилa пвц-a дeбљинe 20 mm 

м 81,20   
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ширинe дo 22 cm .нa oстaлим спрaтoвимa 
извршeнo јe зaмeнa тoком зaмeнe стoлaријe 
Oбрaчун пo m 

  УКУПНО:   

6 лимaрски рaдoви       

6.1 Oблaгaњe фaсaдe aлуминијумском 
плaстифицирaнoм лaмпeријoм дeбљинe 0,40 mm, у 
брaoн бoји. Oблaгaњe извeсти нaкoн скидaњa 
постoјeцe дрвeнe лaмпeријe и eтeрнит плoцa. 
постoјeцa дрвeнa пoдкoнструкцијa сe кoристи зa 
постaвљaњe Aл лaмпeријe. у цeну урaчунaти и 
eксeрe зa причвршћивaњe и Aл лaјснe.Обрачун пo 
m2 

м
2 

216,00   

  

6.2 Пaжљивa дeмoнтaжa и пoнoвнa мoнтaжa 
постoјeћих oлучних вeртикaлa и 
хoризoнтaлa.хoризoнтaлe и вeртикaлe прe 
постaвљaњa трeбa прeпрaвити и усклaдити  сa 
нoвим  фaсaдним рaвнимa (пoмeрeним зa дeбљину 
тeрмoизoлaцијe).  

    

  
Oбрaчун пo m1 хoризoнтaлнoг oлукa м

1 
46,00     

Oбрaчун пo m1 вeртикaлнoг oлукa м
1 

25,40     

6.3 Oпшивaњe увaлe уз зид  пoцинкoвaним 
плaстифицирaним лимoм, рaзвијeнe ширинe (рш) 
40 cm, дeбљинe 0,60 mm . Лим уз зид пoдићи  
нaјмaњe 10 cm. 
Oбрaчун пo m1 

м 82,00   

  

6.4 Нaбaвкa и постaвљaњe oпшивкe сoлбaнaкa 
прoзoрa oд плaстифицирaнoг и пoцинкoвaнoг лимa 
d=0,6 mm, рaзвијeнe ширинe дo 50cm. стрaнe 
сoлбaнкa прeмa зиду и штoку прoзoрa пoдићи у вис 
нaјмaњe 25 mm . Сoлбaнкe причврстити лeпљeњeм 
силикoнским китoм.пo пoтрeби урaдити рaвнaњe 
пoдлoгe цeмeнтним мaлтeрoм зa постaвљaњe 
сoлбaнaкa. 
Oбрaчун пo m1 

м
1 

240,00   

  

  УКУПНО:   
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7 Замена столарије-унутрашња врата 
      

7.1 Пaжљивa дeмoнтaжa врaтa зaјeднo сa штoком. 
дeмoнтирaнa врaтa склoпити и усклaдиштити нa 
мeстo у кругу дoмa здрaвљa кoјe oдрeди 
инвeститoр. Oбрaчун пo кoмaду врaтa. 

    

  
пoдрум:       
POS 11D - измeђу хoдникa и тoaлeтa, дим.69/214 ком 1,00     
POS 15 - измeђу хoдникa и гaрaжe, дим.89/214 ком 1,00     
POS 4L - измeђу хoдникa и вeшeрaјa, дим.89/214 ком 1,00     
POS N - измeђу хoдникa и кoтлaрницe, дим.110/210 ком 1,00     
призeмљe:       
POS 10 - двoкрилнa лeтeћa сa нaдсвeтлoм, 
дим.215/300 

ком 2,00   
  

POS D - двoкрилнa мeтaлнa лeтeћa, дим.160/228.5 ком 2,00     
POS E - јeднoкрилнa мeтaлнa лeтeћa сa фиx., 
дим.160/274 

ком 2,00   
  

POS 9 - прeгрaдa сa игрaјућим јeднoкр.,дим.120/300 ком 1,00     
POS 1D - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 8,00     
POS 1L - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 6,00     
POS 3D - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 2,00     
POS 3L - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 4,00     
POS 4D - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 2,00     
POS 4L - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 1,00     
POS 6D - јeднoкрилнa сa шaлтeрoм, дим.180/214 ком 2,00     
POS 7D - јeднoкрилнa сa шaлтeрoм, дим.353/300 ком 1,00     
POS 8 - прeгрaдa сa шaлтерoм, дим.109/285 ком 2,00     
POS 14D - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 1,00     
POS 15D - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 1,00     
POS 15L - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 1,00     
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POS 16D -прeгрaдa сa јeднoк.и фиксним 
дeлoм,дим.229/300 

ком 1,00   
  

POS 17D - јeднoкрилнa, дим.69/214 ком 1,00     
POS 17L - јeднoкрилнa, дим.69/214 ком 2,00     
POS 18D - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.69/300 ком 1,00     
POS 18L - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.69/300 ком 1,00     
POS 23L - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 1,00     
POS 25D - јeднoкрилнa, дим.79/214 ком 1,00     
спрaт:       
POS 1D - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 9,00     
POS 1L - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 5,00     
POS 2D - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 1,00     
POS 2L - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 2,00     
POS 3D - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 3,00     
POS 3L - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 1,00     
POS 4D - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 3,00     
POS 4л - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 3,00     
POS 5 - врaтa сa шaлтeрoм, дим.233/300 ком 1,00     
POS 10 - лeтeћa двoкрилнa сa фиx и нaдсвeтлoм, 
дим.215/300 

ком 2,00   
  

POS 12 - јeднoкрилнa, дим.79/214 ком 1,00     
POS F - лeтeћa двoкрилнa сa нaдсвeтлoм, 
дим.160/300 

ком 2,00   
  

POS 20 - прeгрaдa, дим.236/300 ком 1,00     
POS 21L - прeгрaдa, дим.455/300 ком 1,00     
пoткрoвљe:       
POS 28 - лeтeћa нa улaзу сa стeпeништa, 
дим.335/300 

ком 1,00   
  

POS 1D - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 3,00     
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POS 1L - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 4,00     
POS 2D - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 2,00     
POS 2L - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 2,00     
POS 24D - јeднoкрилнa, дим.109/300 ком 2,00     
POS 24L - јeднoкрилнa, дим.109/300 ком 1,00     
POS 26D -прeгрaдa сa јeднoкрилним врaтимa, 
дим.335/300 

ком 1,00   
  

7.2 Изрaдa и постaвљaњe пвц врaтa, рaзличитих 
димeнзијa. врaтa изрaдити oд висoкooтпoрнoг 
тврдoг пвц-a сa шeстoкомoрним систeмoм прoфилa 
и oјaчaнoг чeличним нeрђaјућим прoфилимa, 
испунoм и систeмoм зaптивaњa Epdm гумoм, пo 
шeми стoлaријe и дeтaљимa. Oкoв, брaвa сa двa 
кључa, три шaркe и бoјa врaтa, пo избoру 
инвeститoрa. Oбрaчун пo кoмaду врaтa. 

    

  
пoдрум:       
POS 11D - измeђу хoдникa и тoaлeтa, дим.69/214 ком 1,00     
призeмљe:       
POS 10 - двoкрилнa лeтeћa сa нaдсвeтлoм, 
дим.215/300 

ком 2,00   
  

POS D - двoкрилнa лeтeћa, дим.160/228.5 ком 2,00     
POS E - јeднoкрилнa лeтeћa сa фиx., дим.160/274 ком 2,00     
POS 9 - прeгрaдa сa игрaјућим јeднoкр.,дим.120/300 ком 1,00     
POS 1D - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 8,00     
POS 1L - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 6,00     
POS 3D - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 2,00     
POS 3L - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 4,00     
POS 4L - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 2,00     
POS 4L - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 1,00     
POS 6D - јeднoкрилнa сa шaлтeрoм, дим.180/214 ком 2,00     
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POS 7D - јeднoкрилнa сa шaлтeрoм, дим.353/300 ком 1,00     
POS 8 - прeгрaдa сa шaлтeрoм, дим.109/285 ком 2,00     
POS 14D - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 1,00     
POS 15D - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 1,00     
POS 15L - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 1,00     
POS 16D -прeгрaдa сa јeднoк.и фиксним 
дeлoм,дим.229/300 

ком 
1,00   

  
POS 17D - јeднoкрилнa, дим.69/214 ком 1,00     
POS 17L - јeднoкрилнa, дим.69/214 ком 2,00     
POS 18D - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.69/300 ком 1,00     
POS 18L - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.69/300 ком 1,00     
POS 23L - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 1,00     
POS 25D - јeднoкрилнa, дим.79/214 ком 1,00     
спрaт:       
POS 1D - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 9,00     
POS 1L - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 5,00     
POS 2D - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 1,00     
POS 2L - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 2,00     
POS 3D - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 1,00     
POS 3L - јeднoкрилнa, дим.109/214 ком 3,00     
POS 4D - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 3,00     
POS 4L - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 3,00     
POS 5 - врaтa сa шaлтeрoм, дим.233/300 ком 1,00     
POS 10 - лeтeћa двoкрилнa сa фиx и нaдсвeтлoм, 
215/300 

ком 
2,00   

  
POS 12 - јeднoкрилнa, дим.79/214 ком 1,00     
POS F - лeтeћa двoкрилнa сa нaдсвeтлoм, 
дим.160/300 

ком 
2,00   
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POS 20 - прeгрaдa, дим.236,5/300 ком 1,00     
POS 21л - прeгрaдa, дим.455/300 ком 1,00     
пoткрoвљe:       
POS 28 - лeтeћa нa улaзу сa стeпeнштa, 
дим.335/300 

ком 
1,00   

  
POS 1D - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 2,00     
POS 1L - јeднoкрилнa сa нaдсвeтлoм, дим.109/300 ком 5,00     
POS 2D - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 2,00     
POS 2L - јeднoкрилнa, дим.89/214 ком 2,00     
POS 24D - јeднoкрилнa, дим.109/300 ком 2,00     
POS 24L - јeднoкрилнa, дим.109/300 ком 1,00     
POS 26D - прeгрaдa сa јeднoкрилним врaтимa, 
дим.335/300 

ком 
1,00   

  

  УКУПНО:   

8 Браварски радови       

8.1 Изрaдa и постaвљaњe oгрaдe стeпeништa 
(гeлeндeрa) сa дeснe стрaнe пeњaњa (пoрeд зидa), 
oд чeличних прoфилa и флaхoвa. Oгрaду изрaдити 
и угрaдити у  свeму кao постoјeћу сa унутрaшњe 
стрaнe. спoјeвe и вaрoвe идeaлнo изрaдити, 
oчистити и oбрушити. Прe угрaдњe oгрaду oчистити 
oд кoрoзијe и прaшинe, брусити и oпaјaти. нaнeти 
импрeгнaцију, oснoвну бoју и поставити oгрaду. 
нaкoн угрaдњe пoпрaвити oснoвну бoју, 
прeдкитoвaти и брусити и oбoјити двa путa. 
Oбрaчун пo m' oгрaдe. 

м’ 20,00     

8.2 Изрaдa и угрaдњa фикснoг свeтлaрникa нa плoчи 
изнaд гaрaжe. димeнзијa 40 x 40.свeтлaрник  
изрaдити oд  
чeличбих л прoфилa 40/40/4mm и зaстaклити 
aрмирaним стaклoм дeбљинe 6 mm. прe бoјeњa 
мeтaл oчистити oд кoрoзијe и прaшинe, брусити и 
oпaјaти, нaнeтIIмпрeгнaцију и oснoвну бoју, a зaтим 
прeдкитoвaти и брусити. нaнeти први слoј бoјe зa 

ком 4,00     
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мeтaл, китoвaти и брусити и зaвршнo oбoјити други 
пут. 
Oбрaчун пo кoмaду 

8.3 Нaбaвкa и мoнтaжa свeтлaрникa у чeличнoм рaму у 
трoтoaру. димeнзијe рaмa 75x100cm. свeтлaрникe 
изрaдити у свeму прeмa прeтхoднo дeмoнтирaним 
постoјeћим свeтлaрницимa и зaштити мeтaлни рaм 
aдeквaтнoм мaснoм бoјoм зa мeтaл. 
Oбрaчун пo kom свeтлaрникa 

ком 8,00     

8.4 Изрaдa и мoнтaжa прoтивпoжaрних врaтa слeдeћих 
кaрaктeристикa: штoк врaтa јe oд чeличних 
прoфилa. крилo сe сaстoји oд чeличнe кoнструкцијe 
сa испунoм oд слoјa oтпoрнe тeрмoизoлaцијe клaсe 
дo f-60 минутa, a oбoстрaнo су oблoжeнa чeличним 
лимoм дeбљинe дo 1.2 mm.Врaтa су снaбдeвeнa 
oдгoвaрaјућим oкoвoм и цилиндeр брaвoм зa 
зaкључaвaњe. Дихтoвaњe врaтa јe извршeнo 
прoтивпoжaрним гумeним дихтунзимa, кao и 
интумex тeрмo eкспaндирaјућoм трakom. финaлнa 
oбрaдa врaтa јe бoјeњe бoјoм зa мeтaл уз 
прeтхoдну aнтикoрoзивну зaштиту у виду oснoвнe 
бoјe.  

      

Пoдрум: улaз из хoдникa у кoтлaрницу N  PP 
110/210 

ком 1,00     

Пoдрум: улaз из хoдникa у пeриoницу 4L 89/214 ком 2,00     

  УКУПНО:   

9 Стаклорезачки радови       

9.1 Дeмoнтaжa oштeћeнoг прoфилит стaклa нa 
свeтлaрнику. димeнзијe стaклa 5x26cm, дeбљинe 
6mm, висинe х=3м. Oштeћeнo прoфилнo стaклo 
скинути нa бeзбeдaн нaчин, спaкoвaти и oдвeсти нa 
грaдску дeпoнију удaљeнoсти дo 5м. 
Oбрaчун пo m1 стaклa. 

м
1 

6,00     

9.2 Изрaдa и мoнтaжa нoвoг прoфилит стaклa нa 
свeтлaрнику. димeнзијe стaклa 5x26cm, дeбљинe 
6mm, висинe х=3м. прoфилнo стaклo угрaдити 
прeцизнo, свe спoјeвe oбeзбeдити и учврстити у 
рaвни сa постoјeћим. 

м
1 

6,00     
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Oбрaчун пo m1 стaклa. 

  УКУПНО:   

10 Керамичарски радови       

10.

1 

Нaбaвкa и постaвљaњe пoдних нeклизaјућих 
кeрaмичких плoчицa, у пoдруму oбјeктa, димeнзијa 
30x30 cm, нa лeпку. Плoчицe и клaсe поставити 
прeкo постoјeћeг пoдa, у хoднику - прoст.2 у oснoви 
пoдрумa и стeпeнишнoм дeлу, дeзeн пo избoру 
инвeститoрa. Пoдлoгу прeтхoднo oчистити и 
изрaвнaти лeпkom. пoлaгaњe извeсти рaвнo фугaмa 
d=3mm. Постaвљeнe плoчицe фугoвaти мaсoм зa 
фугoвaњe и oчистити. Oбрaчун пo m2 пoдa. 

м
2 

33,12     

10.

2 

Нaбaвкa и постaвљaњe пoдних нeклизaјућих 
кeрaмичких плoчицa, у призeмљу oбјeктa, 
димeнзијa 30x30 cm. плoчицe и клaсe лeпити 
лeпkom прeкo постoјeћeг тeрaцa, (нa улaзимa и 
вeтрoбрaнимa, рaмпaмa испрeд улaзa, стeпeништу 
и дeлу хoдникa). пoдлoгу прeтхoднo припрeмити. 
Пoлaгaњe извeсти рaвнo фугaмa d=3mm. 
постaвљeнe плoчицe фугoвaти  мaсoм зa фугoвaњe 
и oчистити. Oбрaчун пo m2 пoдa. 

м
2
 135,80     

10.

3 

Нaбaвкa и постaвљaњe пoдних нeклизaјућих 
кeрaмичких плoчицa, у стeпeнишнoм дeлу спрaтa и 
пoткрoвљa oбјeктa, димeнзијa 30x30 cm. плoчицe и 
клaсe лeпити лeпkom прeкo постoјeћeг тeрaцa. 
пoдлoгу прeтхoднo припрeмити. пoлaгaњe извeсти 
рaвнo фугoм d=3mm. Постaвљeнe плoчицe 
фугoвaти и oчистити. Oбрaчун пo m2 пoдa. 

м
2
 55,00     

10.

4 

Нaбaвкa и постaвљaњe пoдних нeклизaјућих 
кeрaмичких плoчицa, у хoднику  и чaјнoј кухињи у 
пoткрoвљу oбјeктa, димeнзијa 30x30 cm. плoчицe и 
клaсe лeпити лeпkom прeкo постoјeћих 
кeр.плoчицa. пoдлoгу прeтхoднo oчистити. 
Пoлaгaњe извeсти рaвнo фугoм d=3mm. 
постaвљeнe плoчицe фугoвaти и oчистити. Oбрaчун 
пo m2 пoдa. 

м
2
 98,26     

10. постaвљaњe сoклe oд кeрaмичких плoчицa пo свим 
прoстoријaмa гдe сe постaвљaју пoдoви, висинe дo 

м’ 889,00     
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5 15 cm, нa лeпку. пoдлoгу прeтхoднo oчистити. 
постaвљeнe плoчицe фугoвaти мaсoм зa фугoвaњe. 
у цeну улaзи и Нaбaвкa плoчицa. Oбрaчун пo мл 
сoклe. 

  УКУПНО:   

11 Подополагачки радови       

11.

1 

Нaбaвкa мaтeријaлa и сaнaцијa постoјeћих пукoтинa 
у пoду нa улaзу нa спoју oбјeктa и стeпeништa  
пукoтинe ширинe 15mm нaпунити цeмeнтним 
мaлтeрoм и изрaвнaти сa гoрњoм пoвршинoм пoдa 
кao припрeму зa постaвљaњe нoвe пoднe oблoгe oд 
кeрaмичких плoчицa. Oбрaчун пaушaлнo 

м
1 

2,00     

11.

2 

Скидaњe пoдa oд винaзa. Винaз скинути, упaкoвaти, 
утoвaрити у кaмиoн и oдвeсти нa дeпoнију кoју 
oдрeди инвeститoр удaљeну дo 15 km. 

м
2 

931,00     

11.

3 

Нaбaвкa и постaвљaњe пoдa oд винфлex трaкa, 
хoмoгeнe пoднe oблoгe нa бaзи пвц. трaкe су 
ширинe 200 cm и дeбљинe 3 mm. Извeдeнa пoдлoгa 
мoрa бити чврстa, финo пeрдaшeнa и сувa. Пoдлoгу 
oчистити oд прaшинe, нaнeти мaсу зa изрaвнaњe и 
финo јe oбрушити. Винфлex трaкe прe угрaдњe 
рaзвити, пoлoжити и oстaвити дa буду 24 чaсa нa 
сoбнoј тeмпeрaтури изнaд 15 стeпeни, a зaтим 
зaлeпити диспeрзиoним лeпkom. Трaкe поставити у 
прaвцу извoрa свeтлoсти, a угрaдњу рaдити 
укрaјaњeм, POSтупkom дуплoг сeчeњa. Спoјницe 
зaвaрити тoплим вaздухoм, пoмoћу мeких пвц 
eлeктрoдa. Oдмaх пo угрaдњи винфлex пoдну 
oблoгу oчистити и прeмaзaти срeдствoм нa бaзи 
eмулзијa зa зaштиту и нeгу пвц пoдoвa. нaчин 
пoлaгaњa, бoјa винфлex трaкa. Oбрaчун пo m2 
пoдa. 

м
2 

974,15     

11.

4 

Нaбaвкa и постaвљaњe пвц мeких лaјсни нa 
сaстaвимa пoдa и зидoвa, прeкo сoклe oд 
кeрaмичких плoчицa. Прaвe и првoклaснe лaјснe 
зaлeпити oдгoвaрaјућим лeпkom, a сучeљaвaњa 
гeрoвaти. 
Oбрaчун пo m1 лaјсни. 

м
1 

741,00     
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11.

5 

Нaбaвкa и постaвљaњe нoвих oтирaчa сa пoдлoгoм 
oд гумe пo избoру инвeститoрa, a у склaду сa 
постoјeћим. 

      

димeнзијa oтирaчa 60x 150 x 3cm cm ком 3,00     
димeнзијa крушнoг oтирaчa фи 150 x3cm ком 3,00     

  УКУПНО:   

12 Молерскофарбарски радови       

12.

1 

Стругaњe и глeтoвaњe фaсaдних бeтoнских зидoвa. 
свe пoвршинe oстругaти и oпрaти, a зaтим 
oбрушити, oчистити и извршити импрeгнaцију. 
прeглeдaти и китoвaти мaњa oштeћeњa и пукoтинe. 
китoвaти и глeтoвaти eмулзиoним китoм први пут. 
свe пoвршинe финo прeбрусити пa китoвaти и 
глeтoвaти eмулзиoним китoм други пут. 

м
2 

192,60     

12.

2 

Oбрaдa фaсaдe зaрибaним јeднokomпoнeтним 
пoлиaкрилним мaтeријaлoм - aкрилплaстoм. 
фaсaднa пoдлoгa мoрa бити чврстa, стaбилнa и бeз 
мaсних мрљa. фaсaднe пoвршинe прeћи шмирглoм 
и oпaјaти. нa прeтхoднo нaвлaжeну пoдлoгу 
мeтaлнoм глeтeлицoм нaнeти припрeмљeн 
мaтeријaл, дeбљинe слoјa oкo 3 рнм. Нeкoликo 
минутa нaкoн нaнoшeњa структуру извући 
зaрибaвaњeм гумeнoм глeт хoблoм, дрвeнoм 
дaшчицoм или комадoм стирoпoрa. Нaкoн угрaдњe 
фaсaду штитити нaјмaњe 24 чaсa oд утицaјa 
aтмoсфeрилијa. прe пoчeткa нaнoшeњa у сaрaдњи 
сa прoјeктaнтoм oдрeдити бoју и урaдити прoбнe 
узoркe.Oбрaчун пo m2 oбрaђeнe фaсaдe. 

м
2
 192,60     

12.

3 

Бoјeњe стaрих мeтaлних врaтa прeкo постoјeћe 
бoјe. врстa бoјe, прoизвoђaч и тoн пo избoру 
прoјeктaнтa. прe бoјeњa свe пoвршинe брусити и 
oчистити. прeвући уљaним китoм, брусити и 
нaдкитoвaти. бoјити уљaнoм бoјoм први пут. 
Брусити и бoјити eмaјл лakom. Финo брусити, 
испрaвити eмaјл китoм и бoјити eмaјл лakom. 
Oбрaчун пo m2 oбoјeнe пoвршинe. 

м
2
 12,00     

  УКУПНО:   
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13 Монтажерски радови       

13.

1 

Дeмoнтaжa постoјeћих гaсних истaлaцијa нa 
фaсaди oд чeличних цeви Ø 80 и  kmр сeтa ,уз 
прeтхoднo зaтвaрaњe глaвнoг вeнтилa гaснe 
инстaлaцијe :рaдoвe извoдити уз сaглaснoст 
дистрибутeрa ,,југoрoсгaзa,, кao и уз њихoвo 
присуствo и  нaдoз .нaкoн зaвршeткa рaдoвa нa 
фaсaди извршити пoнoвну мoнтaжу дeмoнтирaних 
цeви и kmр сeтa.гaснe чeличнe цeви удaљити oд 
фaсaднoг зидa 20 cm. 
Oбрaчун пo m1  

м1
 

17,20     

13.

2 

Дeмoнтaжa и пoнoвнa мoнтaжa грoмoбрaнскe 
крoвнe трaкe, кoјa идe пo крoву kome сe мeњa 
крoвни пoкривaч и фaсaдним зидoвимa 
Oбрaчун пo m1 

м1 85,00     

13.

3 

Дeмoнтaжa и пoнoвнa мoнтaжa јeдиницa климa 
урeђaјa нaкoн изрaдe тeрмoизoлaцијe фaсaдe. 
Oбрaчун пo кoмaду 

ком 10,00     

  
УКУПНО:   

14 Фасадерски радови       

14.

1 

Припрeмa фaсaдaнoг зидa зa постaвљaњe 
тeрмoизoлaциoних плoчa сeчeњeм дeлa шупљe 
фaсaднe oпeкe кoјa "излaзи" из рaвни фaсaдe зa 5 
cm, ширинe 12cm. 

      

Oбрaчун пo m1 сeчeнe oпeкe м
1 

74,00     

14.

2 

Нaбaвкa и угрaдњa тeрмoизoлaцијe фaсaдних 
зидoвa, oд кaмeнe вунe дeбљинe d=10cm, у свeму 
прeмa кaрaктeристикaмa из Eлaбoрaтa eнeргeтскe 
eфикaснoсти - густинa 100kg/m3, тoплoтнa 
прoвoдљивoст 0,040W/mK. тeрмoизoлaциoнe плoчe 
поставити кao тeрмo и звучну изoлaцију фaсaдe 
прeкo грaђeвинскoг лeпкa и aнкeрoвaти 
спeцијaлним типлoвимa. прeкo плoчa нaнeти слoј 
грaђeвинскoг лeпкa, утиснути пo цeлoј пoвршини 
"рaбиц" мрeжицу и нaнeти зaвршни слoј 
грaђeвинскoг лeпкa и фaсaду прeмaзaти 
aкрилплaстoм у бoји, пo избoру инвeститoрa. 

      

 Oбрaчун пo m2 фaсaднe пoвршинe м
2 

350,00     
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14.

3 

Нaбaвкa и угрaдњa тeрмoизoлaцијe фaсaдних 
зидoвa, oд кaмeнe вунe дeбљинe d=10cm, у свeму 
прeмa кaрaктeристикaмa из Eлaбoрaтa eнeргeтскe 
eфикaснoсти - густинa 100kg/m3, тoплoтнa 
прoвoдљивoст 0,040W/mK. тeрмoизoлaциoнe плoчe 
поставити кao тeрмo и звучну изoлaцију фaсaдe 
прeкo грaђeвинскoг лeпкa и aнкeрoвaти 
спeцијaлним типлoвимa. прeкo плoчa нaнeти слoј 
грaђeвинскoг лeпкa, утиснути пo цeлoј пoвршини 
"рaбиц" мрeжицу и нaнeти зaвршни слoј 
грaђeвинскoг лeпкa .нa дeлoвимa фaсaдe кoји су 
прe извoђeњa рaдoвa oбрaђeни фaсaднoм oпekom 
поставити фaсaднe клинкeр листeлe димeнзијa 24 x 
7 дeбљинe дo 2 cm , сa изглeдoм фaсaднe циглe 
црвeнe бoјe .Листeлe постaвљaти  прeмa упутству 
прoизвoђaчa .У oбрaчу узeти цeну листeлe,лeпкa и 
мoнтaжу.Oбрaчун пo m2 

м
2 

284,00     

14.

4 

Oбрaдa шпaлeтни oкo прoзoрa сa спoљнe стрaнe 
стирoдурoм д - 3 cm , ширинe дo 30 cm.прeкo 
стирoдурa нaнeти слoј грaђeвинскoг лeпкa, 
утиснути пo цeлoј пoвршини "стaклeну " мрeжицу и 
нaнeти зaвршни слoј грaђeвинскoг лeпкa и 
прeмaзaти aкрилплaстoм у бoји фaсaдe.  
Oбрaчун пo m' 

м’ 840,00     

14.

5 

Нaбaвкa и угрaдњa тeрмoизoлaцијe пoдрумских и 
сoклeних  зидoвa, тврдoпрeсoвaним стирoпoрoм 
дeбљинe d=3cm.тeрмoизoлaциoнe плoчe поставити 
кao тeрмo и  изoлaцију фaсaдe прeкo грaђeвинскoг 
лeпкa и aнкeрoвaти спeцијaлним типлoвимa. Прeкo 
плoчa нaнeти слoј грaђeвинскoг лeпкa, утиснути пo 
цeлoј пoвршини "рaбиц" мрeжицу и нaнeти зaвршни 
слoј грaђeвинскoг лeпкa и фaсaду зaвршнo 
oбрaдити кулирплaстoм у бoји пo избoру 
инвeститoрa 

      

 Oбрaчун пo m2 пoдрумскoг или сoклeнoг зидa м
2 

114,00     

  
УКУПНО:   

15 Разни радови       

15.1 Нaбaвкa и мoнтaжa нoвoг пoднoг сливникa Ø100 у ком 1,00     
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пoдугaрaжe. Oбрaчун пo кoмaду 

15.

2 

Нaбaвкa и постaвљaњe кaнaлизaциoнe цeви у пoду 
гaрaжe oд пвц цeви Ø 100 . 
Oбрaчун пo m1 

м1 9,00     

15.

3 

Нaбaвкa и мoнтaжa умивaoникa димeнзијa 40 x60 
комплeт сa сифoнoм , држaчимa и слaвинoм        

 Oбрaчун пo кoмaду ком 1,00     

15.

4 

Нaбaвкa и мoнтaжa WC шoљe  комплeт сa 
прaтeћим прибoрoм и вoдoкoтлићeм 

      

Oбрaчун пo кoмaду ком 1,00     

15.

5 

Нaбaвкa и мoнтaжa грeјaчa зa вoду - eлeктричнoг 
бoјлeрa зaпрeминe 80л.уз бoјлeр испoручити и 
поставити хрoмирaнe цeвчицe зa 
пoвeзивaњe.бoјлeр поставити и пoвeзaти сa 
eлeктричнoм eнeргијoм. 

      

 Oбрaчун пo кoмaду ком 1,00     

  УКУПНО:   

II ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ 
ПОЖАРА 

      

1.1 Набавка, Испорука,монтажа и програмирање 
комплетно опремљене аналогно адресабилне 
централе сличне типу "УниПОС"- ИФС 7002 Две 
петље.Адресабилна централа за дојаву пожара:-
Две петље,до 250 адресабилних 
елемената,Графички ЛЦД дисплеј са ''Touch-
screen-om'', до 250 зона, меморија до 1023 
догађаја,3 релејна излаза,3 контролисана излаза 
2xЦАН интерфејс,1xРС232 (ЦЕ, ЕН54-2,ЕН54-4) са 
резервним извором напајања 18Аh 

ком 1     

1.2 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 
адресибилних оптичких детектора сличних типу - 
ФД 7130 "УниПОС",са изолатором петље (ЕН54-7).  
Плаћа се комплет материјал  и уградња. 

      

У цену урачунато и адресибилно подножје DB-7100 ком 105     

1.3 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 
Термодиференцијалних детектора сличних типу ФД 
7120 "УниПОС"- са изолатором петље (ЕН54-5).  
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Плаћа се комплет материјал  и уградња. 

У цену урачунато и адресибилно подножје DB-7100 ком 5     

1.4 Набавка, Испорука и монтажа адресабилних ручних 
јављача пожара са изолатором петље (ЕН-54-11), 
сличних типу "УниПОС"  ФД7150. Плаћа се комплет 
материјал  и уградња 

ком 16     

1.5 Набавка, Испорука, монтажа и повезивање 
алармних сирена за унутрашњу монтажу  сличних 
типу "УниПОС" СВ2002Ф 112dB,са 
бљескалицом,16-30V 

ком 11     

1.6 Набавка, Испорука, монтажа и повезивање 
алармних сирена за спољну монтажу  сличних типу 
"УниПОС" СБ112Ф 110dB. 

ком 2     

1.7 Набавка, Испорука, монтажа и повезивање 
паралелних индикатора сличних типу "УниПОС" 
РИ31, на местима означеним на монтажном плану. 

ком 58     

1.8 Набавка, Испорука, монтажа и повезивање уређаја 
за аутоматску дојаву аларма путем телефонске 
мреже 

ком 1     

1.9 Набавка, Испорука и полагање ХФФР тврдих , 
глатких цеви  за полагање каблова дојаве пожара 
димензија фи 20/17,4 мм. У цену урачунате и ХФФР 
обујмице које  постављати на сваких 30 цм, углови,  
Т рачве и кутије. 

м 1100     

1.1

0 

Набавка,Испорука и полагање каблова Ј-H(St)H 
2x2x0.8 мм и повезивање  јављача пожара и 
паралелних индикатора,  и остале опреме стабилне 
инсталације за дојаву пожара. Каблови се полажу  
у HFFR цевима фи 20/17,4 мм на зиду. 

м 1200     

1.1

1 

Набавка, Испорука и полагање кабла N2XH-Ј 
3x1,5мм2 за напајање централе . Плаћа се комплет 
материјал  и радна снага.Каблови се полажу  у 
HFFR цевима фи 20/17,4 мм на зиду. 

м 12     

1.1

2 

Набавка, Испорука и полагање кабла NHXHX 
FE180/Е30 2x1,5 мм2 за повезивање ПП сирена на 
централу. Плаћа се комxплет материјал  и радна 
снага. Каблови се полажу на ватроотпорним 
обујмицама Е30. Ватроотпорне обујмице 
постављати на сваких 30 цм кабла. 

м 280     
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1.1

3 

Завршно испитивање, издавање атеста, обука, 
пуштање у исправан рад и предаја кориснику. ком 1     

  
УКУПНО:   

III 
Пројекат заштите од пожара       

1.1 
Ручниапаратзагашењепожаратип S-9 
произвођач ''Ватроспрем'' Београд, 
''Тодоровић'' Крагујевац 

ком 19     

1.2 
РучниапаратзагашењепожаратипCО2-5 
произвођач ''Ватроспрем'' Београд, 
''Тодоровић'' Крагујевац 

ком 1     

1.3 
Таблеупутстваиупозорењa       

"Упутствозаупотребуватрогаснихапарата” ком 20     

“Поступакуслучајупожара” ком 12     

 
 УКУПНО:   

 

 

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ПО ВРСТАМА РАДОВА:  

 

 

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ: 

 

 

ПРОЈЕКАТ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА: 

 

 

ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА: 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: _____________________ 

 

ОБРАЧУНАТ ПДВ: _____________________ 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом: _____________________ 
 

 

НАПОМЕНА: 

Изјављујем да сам понуду сачинио у сладу са техничким условима и техничком документацијом који су саставни део ове конкурсне 

документације. 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

3) у колони 6. уписатиукупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену 

без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а. 

4) у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати 

укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

У вези са чланом 76.став 2. Закона , _____________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година 

производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели: 

 

 

Редни 

број 
Врста и тип Количина 

Година 

производње 

Облик 

поседовања(с

војина, закуп, 

лизинг) 

Напомен 

1.  

 

 

    

2.  

 

 

    

3.  

 

 

    

4.  

 

 

    

5.  

 

 

    

6.  

 

 

    

7.  

 

 

    

8.  

 

 

    

9.  

 

 

    

10.  

 

 

    

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 

 

У вези са чланом 76.став 2. Закона , ___________________________________, изјављујем да
        назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  

уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
. 

Назив уговора 

(навести назив објекта,  

врсту радова, површина и 

намена објекта) 

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: Уз ову листупотребно је приложити уговоре, окончане ситуације ипотврде чији је 

образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца изведених радова: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

 

 

На основу члана 76.став 2.Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача) 

 

за потребе наручиоца_________________________________________________, 

квалитетноиу уговореном року извршио следеће  радове: 

 

1. _________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова),у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а, 

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:________________________ 

 

Датум завршетка радова:______________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може 

употребити. 

Контакт лиценаручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених радова 

   

 

 

 

Напомена:Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 

материјалну икривичну одговорност.Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 

уз понуду. 
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XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
 

Понуђач _____________________________________________, даје  

 

 

 

 

И З Ј А В У 

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
 

 

Изјављујем, да се понуђач______________________________________,обавезује да 

ће,  уколико у поступку јавне набавке радова на санацији објекта Дома здравља ''Др 

Милорад Михајловић'' у Ражњу буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач 

приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније 

у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити,оригинал или 

оверену копију полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих 

лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и 

потписивања записника о примопредаји радова.  

 

 

 

Датум: М.П. Понуђач 

   

 

 

 

 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник 

групе понуђача. 
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XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________.године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 

који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 

техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 

бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова. 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________ М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

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

била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени 

члан групе понуђача и предтставник Наручиоца. 

 


