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     На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/2015, 68/2015), члан 2.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документције у 

поступцима јавних набавки („Службени гласник РС“ бр. 86/2015),  Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број: 01-404-26/2016 од  07.07.2016.г. и Решења о образовању Комисије за јавну 

набавку број  01-404-26/2016 од  07.07.2016.г.,  припремљена је  

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

За јавну набавку у отвореном поступку: 

„Извођење радова на санацији и реконструкцији зграде Касине у Врднику“ 

 

                     Конкурсна документација садржи: 

 

 

Део 

 

Назив поглавља 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

 

 

4 

 

IV 

 

Техничка документација и планови 

 

25 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова  

 

26 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 30 

VII Образац понуде 40 

VIII Oстали обрасци              43 

IX Образац изјаве о независној понуди 49 

X Образац изјаве o поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. ЗЈН 50 

XI Образац трошкова припреме понуде 51 

XII Образац изјаве на основу  чл. 79. ст. 9. ЗЈН 52 

XIII Модел уговора 53 

XIV Предмер и предрачун радова са структруром цене 60 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Општина Ириг- Општинска управа општине 

Ириг , ул. Војводе Путника 1,www.irig.rs 

Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку, у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

Предмет јавне набавке су радови- „Извођење радова на санацији и реконструкцији зграде Касине 

у Врднику“ 

Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума: Поступак  јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: У предметном поступку није у 

питању резервисана јавна набавка 

Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: У предметном поступку се не 

спроводи  електронска лицитација. 

 

Контакт:  Смиља Јоцић  тел. 022/400-617  и Мирјана Бабић 022/400-609 

       e-mail: smilja.jocic@irig.rs ;                          mirjana.babic@irig.rs 

                 

Понуђач је пре давања понуде у обавези да изврши „увид на лицу места“. Особа за контакт је Павле 

Утвић тел.022/465-103 

                                

                                                                                              

 

 

II    ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

(1) Опис предмета набавке: „Извођење радова на санација и реконструкцији зграде  

Касине у Врднику“ 

         Зграда „Касине“ у Врднику, има статус добара које ужива претходну заштиту. 

 

Ознака из општег речника набавки: 

- 45454000 – радови на реконструкцији  

     -    42161000 – топловодни котлови 

     -    45331100 -  радови на инсталацији централног грејања 

 

 

( 2 )  Опис партије уколико је јавна набавка обликована по партијамa: 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

 

 ( 3 ) Врста оквирног споразума (између једног и више наручилаца иједног или више 

понуђача), трајање оквирног споразума, начин доделе уговора у случају да се оквирни 

споразум  закључује  више понуђачаза ,назив адреса и интернет страна наручилацакоји могу 

да користе оквирни споразум за доделу уговора,када оквирни споразум закључује тело за 

централизоване набавке, ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног 

споразум: 

 

 Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

 

 

 

 

mailto:smilja.jocic@irig.rs
mailto:mirjana.babic@irig.rs
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

 

      Предмет јавне набавке је: Извођење радова на санацији и реконструкцији зграде Касине  

у Врднику, у свему према следећој спецификацији: 

Редни 

број 

 

              ОПИС 

Јед. 

мере 

количина 

           

                ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО -ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

I  ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 

1. 

"Израда и монтажа димњачких капа, од поцинкованог 

челичног лима дебљине 0.55mm. RŠ лима до 120cm, 

дужина до 100cm. 

Обрачун по комаду за сав рад и материјал" 

kom 7,00 

II  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 

1. 

Пажљива демонтажа паркета (уколико је то могуће) из 

свечане сале, заједно са лајснама. Паркет и лајсне 

пажљиво демонтирати, очистити, сложити по врсти и 

лагеровати на градилишту. 

Обрачун по m2" 

m2 105,00 

 

2. 

"Скидање слепог пода од лесонит плоча и дасака 

д=20mm и штафли постављених у слоју песка.Све 

елементе пода, укључујући и песак, скинути до 

конструкције таванице, утоварити у камион и одвести на 

депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15 km. У 

цену улази уклањање подне облоге од ламината или 

итисона. 

Обрачун по m2" 

m2 315,00 

 

3. 

"Набавка материјала и израда слепог пода од ОСБ плоча 

дебљине 18 mm и штафли димензија 5/8cm. Штафле 

поставити на гумене дистанцере. 

Обрачун по m2 за сав рад и материјал" 

m2 315,00 

 

4. 

 

"Набавка и постављање демонтираног и очишћеног 

храстовог паркета укивањем и лепљењем на подлогу 

(слепи под), у слогу као постојећи (рибља кост), а преко 

претходно очишћене подлоге. Све додирне спојнице 

дашчица морају бити затворене. Закивати сваку другу 

дашчиCu за подлогу, а поред зида сваку. Између паркета 

и зида оставити дилатационе разделнице. Поред зидова 

поставити класичне храстове троугаоне лајсне И класе и 

на сваких 80 cm причврстити их за зид. Сучељавања 

геровати. 

У цену улази замена оштећеног паркета до 10% 

Обрачун по m2 за комплет уграђен и лакиран паркет." 

m2 105,00 

III  БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 

1. 

 

"Набавка материјала, израда и монтажа челичне 

конструкције ојачања таванице подрума. Конструкцију, 

која се састоји од стубова и подвлаке преко њих, извести 

од челични профила HЕА-200 у свему према детаљима 

из пројкета санације. Основни челични материјал је 

kg 1.350,00 
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квалитета S235ЈRG2, а све везе између стубова и 

подвлаке су заварене. У цену треба урачунати и 

припрему материјала механичким чишћењем и 

антикорозиону заштиту на бази алкидних премаза 

2x30μm и завршно бојење 2x30 μm у боји према избору 

инвеститора. 

Обрачун по kg монтиране конструкције." 

 

2. 

 

"Набавка материјала, израда и постављање челичних 

анкер плоча у новопројектоване аб темеље. Димензије 

плоча су 300x300x12mm са предвиђеним анкерима од 

ГАØ12mm  Л=800mm, направити и уградити у свему 

према детаљима из пројкета санације. Основни челични 

материјал је квалитета С235ЈРГ2. 

Обрачун по ком уграђене анкер плоче." 

kom 6,00 

 

3. 

"Набавка материјала, израда и монтажа рукохвата на 

главном степеништу и оградном зиду I спрата. 

Рукохват израдити од челичних цеви пречника 2"". У 

цену улази и бојење основном и завршном бојом. 

Обрачун по m1" 

m1 25,00 

IV  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 

1. 

"Набавка и постављање рабиц плетива на дотрајале 

зидове, саставе старог и новог малтера и плафоне. 

Обрачун по m2 постављеног рабиц плетива" 

m2 100,00 

V    ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

1. 

"Набавка и постављање стиропора Т650 д=3cm, у сврху 

смањења оптерећења таванице од цементне кошуљице на 

ходнику. Преко стиропора поставити слој пвц фолије 

дебљине 0,3mm. 

(Због израде новог слоја тераца на степеништу, под 

спрата се подиже за дебљину облоге од тераца) 

Обрачун по m2" 

m2 50,00 

VI   МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 

1. 

"Чишћење видљивих делова носећих челичних I профила 

таванице. Чишћење извршити челичним четкама и 

специјалним хемијским средствима, у мери у којој је то 

могуће учинити, обзиром на дотрајалост предметних 

профила. Након чишћења извршити заштиту истих 

основном и завршном бојом у тону по избору 

Инвеститора. 

Обрачун по m1 профила ширине до 15cm" 

m1 230,00 

 

2. 

"Заштита новоуграђених елемената кровне конструкције 

од инсеката, премазивањем специјалним хемијским 

средствима типа жижол или слично. 

Обрачун по m2 кровне површине" 

m2 540,00 

 

3. 

"Репарација дрвених облога у свечаној сали. Стругање 

старе боје, гитовање и бојење завршном бојом два пута, у 

тону по узору на постојећи. 

Обрачун по m2" 

m2 70,00 

 

4. 

"Изолација флека на унутрашњим зидовима специјалним 

изолационим премазима типа фасакрил, деникол или 

слично. 

Обрачун по m2 изоловане површине" 

m2 300,00 

VII   РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

1. 

"Ручни ископ земље III категорије за темеље стубова у 

подруму објекта. Ископ извести према пројекту и датим 

котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 

kom 4,00 
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Ископану земљу одбацити од рова. Део користити за 

ручно насипање око темеља, а вишак ручно изнети на 

градилишну депонију. Касније утоварити у камион и 

одвести на депонију коју одреди Инвеститор, 

удаљености до 15 km. Ценом обухватити насипање и 

набијање тампон слоја шљунка дебљине 20cm. 

Обрачун по комаду ископане темељне јаме димензија 

140x140x50cm" 

 

2. 

 

"Ручни ископ земље III категорије за темеље стубова у 

подруму објекта. Ископ извести према пројекту и датим 

котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 

Ископану земљу одбацити од рова. Део користити за 

ручно насипање око темеља, а вишак ручно изнети на 

градилишну депонију. Касније утоварити у камион и 

одвести на депонију коју одреди Инвеститор, 

удаљености до 15 km. Ценом обухватити насипање и 

набијање тампон слоја шљунка дебљине 20cm. 

Обрачун по комаду ископане темељне јаме димензија 

140x80x50cm" 

kom 2,00 

 

3. 

Набавка материјала и израда АБ темеља стубова 

конструкције за ојачање таванице сутерена. Темеље 

димензија 100x100x40cm израдити у глаткој оплати од 

марке Ц25/30. Горње ивице оборити под углом од 45 

степени. Обрачун по комаду комплет изведеног темеља, 

за сав рад и материјал, укључујући оплату и арматуру. 

kom 4,00 

 

4. 

Набавка материјала и израда АБ темеља стубова 

конструкције за ојачање таванице сутерена. Темеље 

димензија 100x60x40cm израдити у глаткој оплати од 

марке Ц25/30. Горње ивице оборити под углом од 45 

степени. Обрачун по комаду комплет изведеног темеља, 

за сав рад и материјал, укључујући оплату и арматуру. 

kom 2,00 

 

5. 

Израда отвора у зидовима подрума за ослањање челичне 

греде HЕА-200. Димензије рупе су 30x20cm и дубине 

15cm, а положај је испод саме таванице. Након 

постављања челичне греде, рупу је потребно запунити 

ситнозрним бетоном. Обрачун по комаду оствареног 

ослонца. 

kom 4,00 

 

6. 

Завршно чишћење објекта, по завршетку свих радова. 
m2 881,21 

 

ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

VIII ЕЛЕКТРO-ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОДРУМА 

 

1. 

Испорука и полагање каблова за израду инсталација 

осветлења.прикључница и осталих потрошача у подруму 

објекту.Каблови се  полажу на обујмицама. Комплет са 

обрадом крајева каблова и електричним повезивањем на 

оба краја и то : 

  

 PP-Y  3x1,5mm2 m  150,00 

 PP-Y  3x2,5mm2 

 
m 100,00 

 PP-Y  5x2,5mm2 

 
m 30,00 

 PP-Y  5x6mm2 

 
m 30,00 

 

2. 

Испорука и монтажа типске пвц разводне табле за 

уградњу у зид са 24 модула. Табла је у графичкој 
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документацији електро пројекта означен са RТ-PODR.  У 

таблу треба уградити следећу опрему : 

 

 - диференцијалну струјну заштитну склопку 25/0,03А-4p   

 - аутоматски  осигурач-прекидач са карактеристиком 

реаговања типа C (стандардни), 10kА, производње неког 

од реномираних светски произвођача за: 

  

   - номиналну струју 16 A, 10kA: једнополни 

- номиналну струју 10 A, 10kA: једнополни 

- номиналну струју 6 A, 10kA: једнополни 

-ситан монтажни и изолациони материјал, потпорни 

изолатори, проводници за ожичење, назубљени бакарни 

чешаљ за аутоматске осигураче, носећа шина осигурача, 

натписне плочице, редне стезаљке и слично 

  

 Обрачун је дат комплет komple

t 
1,00 

 

3. 

Испорука и монтажа са потребним монтажним 

материјалом и прибором,сијалицама,флуо цевима, 

светиљки производње ОМS или одговарајуће: 

 

  

 надградна флуо светиљка 2x24W /Т5 флуо цевима,са 

електронским предсп.уређајима,(IP65) 
kom 6,00 

 надградна флуо светиљка 1x24W /Т5 флуо цевима,са 

електронским предсп.уређајима,(IP65) 
kom 2,00 

 ПАНИК светиљка ЛЕД 1,3W  аутономије 3h, у 

приправном споју 
kom 3,00 

 

4. 

Испорука и уградња инсталационе галантерије 

производње "АЛИНГ"  или одговарајуће са  маском беле 

боје: 

  

 ОГ инстал.прекидач једнополни kom 2,00 

 ОГ инстал. прекидач серијски kom 3,00 

 ОГ инстал. прекидач наизменични kom 2,00 

 инслац "шуко"прикључ са поклоп мон. kom 6,00 

 трофазна "шуко"прикључ са поклопцем kom 1,00 

 

5. 

Испорука и уградња свег потребног 

електроинсталационог материјала за израду електричне 

инсталације за еквипотенцијализацију металних маса у 

просторији хидроцела, проводником P-Y 1x16mm2 

употребом типских стезаљки Унимаx. Обрачун по м 

m 20,00 

 

6. 

Ситан неспецифиран материјал за извођење 

електроинсталационих и електромонтажних радова са 

непредвиђеNm радовима (завртњи, навртке, изолациони 

и спојни матетријал и слично). 

pauš 1,00 

 

7. 

Испитивање урађених инсталације са потребним 

електричним мерењима и издавањем атеста од стране 

овлашћене и лиценциране фирме о квалитету урађене 

инсталације, квалитету уграђене опреме и ефикасности 

примењених система заштите t провере 

функционалности све према важећим SRPS IEC 

стандардима и Техничким прописима за пројектоване ове 

врсте инсталација 

komple

t 
1,00 

 

8. 

 

 

Израда документације изведеног стања са уцртаним свим 

изменама насталим током извођења радова са 

једнополним шемама свих разводних ормана и предаја 

инвеститору у писаној форми и у електронском облику. 

komple

t 
1,00 
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IX  ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ УЛАЗНИ ХОДНИК И СТЕПЕНИШТЕ 

 

1. 

Испорука и полагање каблова за израду инсталација 

осветлења.прикључница и осталих потрошача у улазном 

ходнику приземља објекта.Каблови се  полажу  под 

малтер. Комплет са обрадом крајева каблова и 

електричним повезивањем на оба краја и то:   

 PP-Y  3x1,5mm2 

 
m  60,00 

 PP-Y  3x2,5mm2 

 
m 60,00 

 

2. 

Испорука и монтажа са потребним монтажним 

материјалом и прибором,сијалицама,флуо цевима, 

светиљки производње ОМS или одговарајуће:   

 надградна флуо светиљка 2x24W /Т5 флуо цевима,са 

електронским предсп.уређајима,(IP20),са опал капом 
kom 5,00 

 надградна лед  светиљка (украсна-рефлектор) 1x30W 

/220V 
kom 1,00 

 ПАНИК светиљка ЛЕД 1,3W  аутономије 3h,у 

приправном споју 
kom 3,00 

 

3. 

Испорука и уградња инсталационе галантерије 

производње "АЛИНГ" или одговарајуће са  маском беле 

боје:   

 ОГ инстал.прекидач једнополни kom 2,00 

 ОГ инстал. прекидач серијски kom 2,00 

 ОГ инстал. прекидач наизменични kom 2,00 

 инслациона "шуко"прикључница монофазна kom 2,00 

 

4. 

Ситан неспецифиран материјал за извођење 

електроинсталационих и електромонтажних радова са 

непредвиђеNm радовима (завртњи, навртке, изолациони 

и спојни матетријал и слично),и повезивање у постојећи 

разводни орман у приземљу 

pauš 1,00 

X   ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ НА СПРАТУ 

 

1. 

Испорука и монтажа са потребним монтажним 

материјалом и прибором,сијалицама,флуо цевима, 

светиљки производње ОМS или одговарајуће:   

 надградна флуо светиљка 4x18W / флуо цевима,са 

електронским предсп.уређајима,(IP20),са АL растером 

капом 

kom 27,00 

  

ПАНИК светиљка ЛЕД 1,3W  аутономије 3h,у 

приправном споју 

kom 4,00 

 ПАНИК светиљка  FCP 2X26W надградне декоративне 

 
kom 18,00 

 Надградна ЛЕД светиљка (украсна -рефлектор) 1x30W 

/220V  

 

kom 2,00 

 

2. 

Испорука и полагање каблова за израду инсталација 

осветлења осталих потрошача у улазном ходнику 

канцеларијама I салама спрата.Каблови се  полажу  под 

малтер. Комплет са обрадом крајева каблова и 

електричним повезивањем на оба краја и то :   

 PP-Y  3x1,5mm2 

 
m 150,00 

 

3. 

Ситан неспецифиран материјал за извођење 

електроинсталационих и електромонтажних радова са 

непредвиђеNm радовима (завртњи, навртке, изолациони 

и спојни матетријал и слично),и повезивање у постојећи 

pauš 1,00 
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разводни орман у приземљу 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 

XI  КОТЛАРНИЦА 

 

1. 

Испорука и монтажа BOSCH или одговарајућег пелет 

система 4. Сет чине: HЕ К 45-1 SPECIJAL G, 

Тропромајни челични котао 45 КW са сетом за пелете; 

ПЕЛЕТ СИСТЕМ - ПРИБОР 45 : Горионик за пелете 

ПЕЛЕТ BRENN 30-55 кW, са инегрисаном регулацијом и 

интегрисаним сигурносним температурним граничником 

за повећану сигурност система грејања, дозатор ( пуж ); 

Силос запремине 350 литара; Врата за монтажу пелет 

горионика, шамотне опеке, чепови за терцијални ваздух.  

set 2,00 

 

2. 

Испорука и уградња димњаче f 180 + 4 колена 900 

изоловане д= 50 (mm) Поз 39 
m 10,00 

 

3. 

Испорука и уградња акумулатора топле воде buffer танк 

ниског притиска   BOSCH  АТ800/3bar   или одговарајуће 
kom 1,00 

 

4. 

Испорука и уградња термостатског  вентила SТS20, у 

комбинацији са сигурносним измањивачем топлоте Wаtts 

и хватачем нечистоће 3/4" или одговарајуће 

set 1,00 

 

5. 

Испорука и монтажа сигурносног ветила Berluto 

Barmaturen Gesellschaft mbH са опругом баждарен на 

притисак отварања 2,5 (bar)  или одговарајуће 

kom 5,00 

 

6. 

 

Испорука и уградња регулационе славине - трокрака  

(мешни вентил) HRЕ 3-40 16 Danfoss   или одговарајуће 

kom 1,00 

 

7. 

Испорука и монтажа Погона мешног вентила, напајање 

230V, брзина 60s/90О , без помоћних прекидача 3-

тачкаста регулација, обртни момент 5Nm  АМB 162/230V 

Danfoss  

kom 1,00 

 

8. 

Испорука и уградња регулационе славине - трокрака  

(мешни вентил) HRE 3-32 16 Danfoss   
kom 2,00 

 

9. 

Испорука и монтажа Погона мешног вентила, напајање 

230V, брзина 60s/90О , без помоћних прекидача 3-

тачкаста регулација, обртни момент 5Nm АМB 162/230V 

Danfoss  или одговарајуће 

kom 2,00 

 

10. 

Испорука и уградња затворене експанзионе посуде ЕRCE 

80 ЕLBI  или одговарајуће 
kom 2,00 

 

11. 

 

Испорука и уградња циркулационе пумпе WILО Stratos 

25/1-10 у сету са холендерима и редукцијама и Мs везама 

за Cu цев 35x1  

set 2,00 

 

12. 

Испорука и уградња циркулационе пумпе  WILО Stratos 

32/1-10 у сету са контра прирубницама и редукцијама и 

Мs везама за Cu цев 42x1 + IF Модул PLR  или 

одговарајуће 

set 1,00 

 

13. 

 

Испорука и уградња BA Systems Електронски контролер 

са wеб сервером и дисплејом (10АI 4АО 4DI 11DО) 

ознака BAS929S или одговарајуће 

kom 1,00 

 

14. 

Испорука и уградња термосензора спољне температуре 

ESMT Pt 1000 Danfoss  или одговарајуће 
kom 1,00 

15. Испорука и уградња налегајућег сензора  ЕSМ 11 Pt 1000 

Danfoss или одговарајуће 
kom 4,00 

 

16. 

Испорука и уградња уронског сензора  ЕSMU 100 Pt   

1000 Danfoss и уронске чауре  или одговарајуће 
set 1,00 

 Испорука и уградња Трансмитера притиска МBS1700  kom 5,00 
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17. Danfoss  опсега до 6 бар  или одговарајуће 

 

18. 

 

Испорука и монтажа ултразвучног мерача протока 

Кamstrup Multical 402 3.5m3/х 260mm x G1 1/4B R1 + 

Мbas МОДУЛ  или одговарајуће 

kom 1,00 

 

19. 

Испорука и уградња ПИП лоптасте славине 3/4" DN20 

Caleffi навојна веза  или одговарајуће 
kom 5,00 

 

20. 

Испорука и монтажа аутоматског  одзрачног  лонца 3/4" 

у комплету са неповратним вентилом Caleffi или 

одговарајуће 

kom 2,00 

 

21. 

Испорука и уградња лоптасте славине 6/4" DN40 Caleffi 

навојна веза  или одговарајуће 
kom 5,00 

 

22. 

Испорука и уградња лоптасте славине 5/4" DN32 Caleffi 

навојна веза  или одговарајуће 
kom 9,00 

 

23. 

Испорука и уградња неповратног вентила  6/4"  DN 40 

Caleffi навојна веза  или одговарајуће 
kom 1,00 

 

24. 

Испорука и уградња неповратног вентила  5/4"  DN 32 

Caleffi навојна веза  или одговарајуће 
kom 2,00 

 

25. 

Испорука и уградња Косог регулационог вентил 6/4" 

Stromax HERZ или одговарајуће 
kom 1,00 

 

26. 

Испорука и уградња хватача нечистоће  DN  40  са 

прирубницама контра прирубницама сетом вијака и 

заптиваћа   или одговарајуће 

kom 1,00 

 

27. 

Испорука и монтажа челичних бешавних цеви  6/4"-

DN40 -f48,3x2,6JUS C.B5.221   

 

m 5,00 

 

28. 

Испорука и монтажа Cu цеви 35x1 

 
m 42,00 

 

29. 

Испорука и уградња сабирника и разделника од цеви 2"- 

DN 50 -f60,3x2,9JUS C.B5.221   L=350(mm) са улазом и 

излаом за Cu цев 42x1 и прикљућцима за термометар 

манометар и испусну славину  

kom 2,00 

30. Испорука и уградња термометра са биметалом f80 до 

100(0C)-аксијални прикључак са цевним прикључком-

muf  

set 6,00 

 

31. 

Сет за контролу притиска манометар f80 до 6(bar) 

комплет 6 мини лоптасте славине NP6- 3/8"са 

холендерским везама  

set 6,00 

 

32. 

Испитивање на непропусност и чврстоћу 
pauš   

33 Заштита свих уграђених водова темељним премазом m 30,00 

 

34. 

Испорука и монтажа цевне изолације,изолација мора 

бити прописне дебљине,  Коефицијент провођења 

топлоте мора бити мањи или једнак λ=0.041W/mºC на 

10ºC просечне температуре, односно 0.061W/mК при 

90ºC просечне температуре. Изолацију поставити тако да 

буде омогућен прилаз вентилима развода. 

   

 

 

Цевна изолација : ISO 42x13 

 
m 42,00 

 Цевна изолација : ISO 35x13 

 
m 5,00 

 

35. 

Бетонирање пода котларнице  МB30 са северне  У цену 

улазе земљани радови, арматура и оплата. Обрачун по 

m2 изведеног пода 

m2 64,00 

 

36. 

Припремно завршни радови 

 
pauš   
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37. 

  Противпожарни апарат  (под сталним притиском) S-9  

 
kom 2,00 

38. Противпожарни апарат  CO2-5    

 
kom 1,00 

XII  ЦЕНТРАЛНИ РАЗВОД ДО УГРАДНИХ ОРМАНА 

 Испорука и монтажа опреме централног развода  од 

котларнице до уградних ормана грејних кругова. 

Монтажа цевовода у хоризонталном положају под 

плафоном приземља и спрата (изнад спуштеног плафона 

- амстронга). Вертикале до уградних ормана укопане у 

зиду и затворене ригипс траком д=10(mm)   

 

1. 

Пробијање отвора кроз међуспратну конструкцију - 

подест степеништа према приложеној техничкој 

документациј и уградња заштитних чаура 

pauš   

2. Испорука и монтажа Cu  цеви 42x1 m 52,00 

 

3. 

 Испорука и монтажа Cu  цеви  35x1 

 
m 26,00 

 

4. 

Испорука и монтажа  Cu  цеви 28x1 

 
m 54,00 

 

5. 

Испорука и монтажа Cu цеви   22x1 

 
m 134,00 

 

6. 

Испорука и монтажа  Cu   цеви 18x1 

 
m 90,00 

 

7. 

Репроматеријал (Cu фитинг, ослонци и обујмице 

цевовода материјал за тврди лем тех. Гасови 
20% od stavke 2 -6 

 

8. 

Испорука и монтажа заштитних чаура цев 6/4"DN40 f 

48,3x2,6 
m 1,40 

 

9. 

Испорука и монтажа заштитних чаура цев 5/4"DN40 f 

42,3x2,6 
m 1,40 

 

10. 

Испорука и монтажа заштитних чаура цев 6/4"DN40 f 

21,3x2 
m 3,20 

 

11. 

Испорука и уградња навојне лоптасте славине 5/4" са 

припадајућим Мs адаптерима веза са Cu цеви  
kom 2,00 

 

12. 

Испорука и уградња навојне лептир лоптасте славине 1" 

са припадајућим Мs адаптерима веза са Cu цеви  
kom 1,00 

 

13. 

Испорука и уградња Косог регулационог вентил 5/4"  

Stromax HERZ   или одговарајуће 
kom 2,00 

 

14. 

Испорука и уградња Косог регулационог вентил 1"  

Stromax HERZ   или одговарајуће 
kom 1,00 

 

15. 

Испорука и уградња одзрачне посуде са изолацијом 

d20(mm)  
kom 2,00 

16. Лоптаста славина1/2" навојна веза 1/2"  kom 2,00 

17. Испирање система успонскух водова pauš   

 

18. 

Испитивање на непропусност успонских водова према 

техничким условима из пројекта 
pauš   

 

19. 

Заштита свих уграђених водова темељним премазом - 

прајмер 
m 356,00 

 

20. 

Испорука и монтажа цевне изолације централног развода 

до уградних ормана. Изолација мора бити прописне 

дебљине,  Коефицијент провођења топлоте мора бити 

мањи или једнак λ=0.041W/mºC на 10ºC просечне 

температуре, односно 0.061W/mК при 90ºC просечне 

температуре. Изолацију поставити тако да буде омогућен 

прилаз вентилима развода. 

    

 цевна изолација : ISO  42x13 m 52,00 

 цевна изолација : ISO 35x13 

 
m 26,00 
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 цевна изолација  : ISO 28x13 

 
m 54,00 

 цевна изолација  : ISO 22x13 

 
m 134,00 

  цевна изолација  : ISO 18x13 

 
m 90,00 

XIII   ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 

 Инсталацију грејања извести вишеслојним алупеx цевима 

димензија Φ18x2mm, изолованих,  и монтираних 

директно у зид изнад пода. Као грејна тела изабрани су 

Аl радијатори GLOBAL-VOH или одговарајуће . Сви 

радијатори снабдевени су  и ручним одзрачним и 

испусним славиницама. Веза грејних кругова са 

централним разводом преко предфабрикованог уградног 

ормана.   

 

1. 

Испорука и уградња Аl радијатора  GLOBAL-VOH  600 

или одговарајуће 
kom 297,00 

 

2. 

Испорука и уградња Аl радијатора  GLOBAL-VOH  500 

или одговарајуће 
kom 191,00 

 

3. 

Испорука и монтажа спојница алуминијумских ребара  

GLOBAL-VOH  или одговарајуће 
kom 856,00 

 

4. 

Испорука и монтажа сета -  завршних чепова и чепова са 

редукцијом и заптивача за монтажу уронских вентила Те 

Sа, испусне славине Caleffi и идзрачног вентила Те Sа 

(сет по грејном телу) или одговарајуће 

set 60,00 

 

5. 

Испорука и монтажа сета носача са припадајућим 

вијцима и типловима за Аl радијатор  GLOBAL-VOH 

монтажа на зид (сет по грејном телу) или одговарајуће 

set 60,00 

 

6. 

Испорука и уградња уронског радијаторског вентила за 

једноцевни систем 50% Те Sа 
kom 53,00 

 

7. 

Испорука и уградња уронског радијаторског вентила за 

двоцевни систем 100% Те Sа 
kom 7,00 

 

8. 

Уронска цев за вентил  L=300 

 
kom 60,00 

9. Испорука и уградња термо глава Те Sа kom 60,00 

 

10. 

Испорука и уградња радијаторске испусне славине 

CALEFFI - 1/2 или одговарајуће 
kom 60,00 

 

11. 

Испорука  дренажног црева испусне славине Caleffi 

складиштена у уградним орманима (по две резерве) или 

одговарајуће 

kom 14,00 

 

12. 

Испорука и уградња радијаторске одзрачне славине 

CALEFFI -1/2" или одговарајуће 
kom 60,00 

 

13. 

Испорука и уградња прикључка - спојнице за уронске 

радијаторске вентиле  АLPEX  18x2 
kom 120,00 

14. Испорука и уградња зидног колена за аlupex цев 18x2 kom 60,00 

 

15. 

Штемање канала у зиду изнад пода за монтажу Аlupex 

цеви и канала од плафона до уградног ормана грејног 

круга 

m 210,00 

 

16. 

Испорука и уградња  АLPEX  цеви 18x2 постављена у 

изолацији дебљине д=6(mm) 
m 369,00 

 

17. 

Испорука и уградња мерно регулационог 

предфабрикованог уградног ормана ознаке UО2 у 

конфигурацији опреме према приложеној документацији 

за АB - QМ 15 и Мultical 402-0,6(m3/h)-L=110-G3/4" + 

Мbas МОДУЛ за фомирање цене користи цртеж или 

одговарајуће 

kom 1,00 

 Испорука и уградња мерно регулационог kom 2,00 
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*При извођењу радова извођач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда 

који регулишу ову врсту радова. 

* Наручилац ће извршити проверу усклађености понуђених радова са захтевима из 

конкурсне документације по прописима и нормативима за градњу. 

* Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над 

извођењем радова 

* Извођач радова је дужан да при извођењу радова користи материјале доброг квалитета у 

складу са важећим стандардима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. предфабрикованог уградног ормана ознаке UО3 и UО4 у 

конфигурацији опреме према приложеној документацији 

за АB-QМ 20 и  Мultical  402-0,6(m3/h)-L=110-G3/4" + 

Мbas МОДУЛ за фомирање цене користи цртеж или 

одговарајуће 

 

19. 

Испорука и уградња регулационог предфабрикованог 

уградног ормана ознаке UО1  у конфигурацији опреме 

према приложеној документацији за АB-QМ 15  за 

фомирање цене користи цртеж или одговарајуће 

kom 1,00 

 

20. 

Испорука и уградња регулационог предфабрикованог 

уградног ормана ознаке UО5, UО6 и UО7  у 

конфигурацији опреме према приложеној документацији 

за АB-QМ 20  за фомирање цене користи цртеж или 

одговарајуће 

kom 3,00 

 

21. 

Испирање цевовода унутрашње инсталације од 

прикључног места са грејним телима 
kom 7,00 

 

22. 

 

Испитивање на непропусност грејних кругова и уградних 

ормана према техничким условима из пројекта kom 7,00 

 

23. 

Затварање канала алупеx развода ригипс траком ширине 

100(mm)  д=10(mm) 
m 180,00 

 

24. 

Бојење ригипс траке,  полудисперзивном бојом у  тону 

зида и два премаза. Обрачун по m2. 
m2 18,00 

 

25. 

Регулација и балансирање система централног грејања 

(огранци приземља и спрата и грејних кругова у 

уградним орманима 

pauš   
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 ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ОПШТИ ДЕО 

 

           Зграда „Касине“ у Врднику, има статус добара које ужива претходну заштиту. Зграда 

“Касине”  је подигнута 1910. године као раскошна, репрезентативна,једноспратна грађевина у стилу 

сецесије. Изведена је као слободно стојећа грађевина, увучена пар метара у односу на регулациону 

линију улице. Зидови објекта зидани су опеком у класичном, масивном конструктивном систему, 

кровна конструкција је дрвена, а кров је покривен етернит плочама. 

          Године 2015. започети су радови на адаптацији и санацији објекта. Већина предвиђених 

радова из пројекта је изведена (замењен кровни покривач теголом, урађени су зидарски и 

изолатерски радови, замењена је столарија). Приликом извођења, а обзиром на старост објекта, 

појавио се низ радова који нису предвиђени пројектом, а које је потребно урадити да би се објекат 

довео у функционално стање. Непредвиђени радови су предмет Идејног пројекта санације и 

реконструкције.  

 

ФУНКЦИОНАЛО- ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

           Објекат је спратности По+Пр+1. У подруму се налазе оставе, ходник и степениште. 

Пројектом се предвиђа котларница у једној од остава. 

          У приземљу објекта су ходници, канцеларије и тоалети. На спрату су такође смештене 

канцеларије, свечана сала, библиотека и тоалети. Функционална организација у приземљу и на 

спрату се не мења. 

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА 

         Како би се објекат довео у функционално стање након извршених радова на санацији и 

адаптацији, потребно је урадити низ завршних радова.  

Да би се спречио продор атмосферске воде кроз димњачке вертикале у објекат, потребно је 

извршити прекривање истих одговарајућим димњачким капама. Предвиђена је израда и монтажа 

капа од челичног поцинкованог лима дебљине 0,55mm. 

         Након уклањања намештаја и дотрајалих делова подних облога, уочена су бројна оштећења 

подних облога и самих таваница насталих услед проласка атмосферске воде кроз дотрајали кровни 

покривач. Повећана влага у објекту убрзала је корозију већ дотрајалих челичних И профила од 

којих су у комбинацији са опеком формирани сводови. Појавом корозије смањена је носивост 

поменутих челичних носача и тако директно угрожена стабилност објекта. Из тог разлога потебно 

је максимално редуковати оптерећење таванице. Једна од првих мера је уклањање свих слојева пода 

(песак, даске, блажујке, лесонит плоче) и њихова замена новим лакшим подом формираним од 

штафли и ОСБ плоча. Преко овакве конструкције могу да се поставе различите подне облоге. 

Такође да би се растеретила конструкција, на местима на којима цемента кошуљица прелази 

дебљину од 5cm, потребно је поставити стиропор дебљине 3cm.  

Због већ поменутог цурења атмосферске воде, дошло је до оштећења паркета у свечаној сали 

на првом спрату објекта. Исти је неопходно пажљиво демонтирати, очистити и вратити уколико је 

то могуће. 

У току претходних радова на санацији и адаптацији објекта, није постављен рукохват на 

степеништу и на оградном зиду. Предвиђена је израда рукохвата од челичних цеви. 

Како би се спречиле пукотине на спојевима старог и новог малтера, потребно је поставити 

рабиц плетиво. 

Челичне профиле пруског свода, би требало очистити и заштити премазима против даље 

корозије. Такође нове челичне профиле у подруму потребно је заштитити премазима против 

корозије. 

Да би се повећала трајност дрвене кровне конструкције, потребно је заштитити је премазима 

против инсеката.  

         Свечана сала на првом спрату објекта, обложена је дрветом. Облогу би требало остругати, 

загитовати и премазати бојом у два слоја. 
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ТЕХНИЧКИ  ОПИС УЗ ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ   

 У оквиру овог пројекта реконструкције и санације, а на основу пројектног задатка добијеног 

од стране инвеститора, анализирано је ојачање плафонске конструкције изнад подрума.  

         Наиме, у току претходних радова на реконструкцији и санацији објекта, који су изведени у 

првој половини 2015.године, уочена су оштећења на челичним ИПН-260 профилима, који се налазе 

у склопу пруског свода изнад подрумских просторија. Доње ножице ових профила су видно 

кородирале, због неодржавања објекта и велике влаге у овим просторијама. Из овог разлога и због 

повећања повременог оптерећења у будућој експлоатацији објекта (пренамена просторија), 

разматрано је и приказано решење за ојачање ових профила, а самим тим и ојачање комплетне 

таванице. 

         Како је приказано даље у пројекту, предвиђа се увођење челичне подвлаке од ХЕА-200 која се 

поставља директно испод оштећених ИПН-260 профила и челичних стубова на које се она ослања. 

Подвлака се поставља у средини распона постојећих носача, а стубови су позиционирани тако да не 

сметају будућој намени просторија (усклађен је њихов положај са положајем опреме која је 

пројектована у котларници). Стубови су пројектовани такође од ХЕА-200 и њихова веза са 

подвлаком је комплетно заварена. На врху стубова су предвиђене челичне ослоначке плоче 

300x300x12mm, на које се поставља подвлака и заварује са стране угаоним шавом дебљине 4 mm по 

целој дужини споја. На доњем крају, стубови се постављају на новопројектоване армирано-бетонске 

темеље. У току бетонаже у темеље се постављају и фиксирају анкер плоче 300x300x12mm са 

анкерима од ГАØ12mm.          На њих се касније постављају стубови и заварују угаоним шавом 

дебљине 4 mm по целом обиму споја. Детаљи анкер плоче и везе између елемената су приказани у 

графичком делу пројекта.  

         Подвлака се ослања на стубове и додатно увлачи у два чеона зида за по 15cm. Након 

фиксирања профила за челичне стубове, ови отвори у зиду се заливају ситнозрним бетоном. 

           Што се тиче темеља испод носећих челичних стубова, они су пројектовани као посТС1 и 

посТС2. Димензије су им 100x100x40cm и 100x60x40cm и армирају се арматуром постављеном у 

два ортогонална правца, а у свему како је приказано у склопу статичког прорачуна темеља. Да би се 

извели ови самци, претходно је потребно ручно ископати темељне јаме и извести тампон слој 

природног шљунка дебљине 20cm. Тампон слој треба да се у току насипање кваси водом и што 

боље збије како би се смањила додатна слегања у екплоатацији.  

          Сви темељи су пројектовани је од марке бетона Ц25/30 (МБ30) и горња кота темеља је за 5cm 

виша од коте тренутног пода, како би се спречило контакт челичних стубова и воде која може да се 

појави у будућој котларници.  

           Основни челични материјал је у квалитету С235ЈРГ2. Припрема челичног материјала   

подразумева механичко чишћење профила од свих нечистоћа и масноће, затим израду 2 основна 

заштитна слоја дебљине по минимално 30 микрона и два слоја завршне боје, такође минималне  

дебљине 30 микрона сваког слоја у боји по избору извођача радова. 

 

   Пројектом електроенергетских инсталација предвиђају се радови у подруму и на првом 

спрату објекта. 

 

  Пројектом машинскох инсталација предвиђа се пренамена  оставе у подруму у котларницу, 

припремни радови за опремање котларнице, опремање котларнице, као и централни развод 

грејања и инсталациjа грејања у пословном простору. 
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ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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IV   ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ 

 
 

1. Идејни пројекат(ИДП): 0- Главна свеска бр. ИП 15-071 из августа 2015.године, израђен од 

стране Пројектовање и извођење радова „DESTICO“ из Сремске Митровице 

 Пројекат архитектуре, бр. ИП 15-071 из августа 2015.године 

 Пројекат конструкције, бр. ИП 15-071 из августа 2015.године 

 Пројекат електроенергетских инсталација, бр. ИП 15-071 из августа 2015.године 

 

2. Идејни  пројекат (ИДП):0-Главна свеска бр. ИП 15-071 из августа 2015.године, израђен од 

стране Пројектовање и извођење радова „DESTICO“ из Сремске Митровице 

 Пројекат машинских инсталација бр.556/1 из јула 2015.године 

 

 

 

3. Понуђач може извршити увид у пројекат у згради Општинске управе општине Ириг, ул. 

Војводе Путника 1, Ириг сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова. 
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V    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  ИЗ ЧЛАНА 

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

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ TИХ УСЛОВА 

 

 

V-1. Упутство као се доказује испуњеност услова из члана 75. и  76.Закона 

 
 V-1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени  чланом 75. Закона о јавним 

набавкама и доказивање испуњености услова на основу  члана 77. Закона  

 

1. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар. 

Доказ за правна лица и предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из  регистра надлежног Привредног суда. 

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из  

одговарајућег регистра.  

 

2. Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

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

или давања  мита, кривично дело преваре.  
Доказ за правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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 неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

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

Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

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

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

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

(докази по датуму издавања не смеју бити старији од два месеца пре отварања понуда, уколико има 

више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника). 

 

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 стране државе када 

има седиште на њеној територији. 

Докази за правна лица, предузетнике и физичка лица: Потврда (уверење) Министарства 

финансија и привреде - Пореске управе за измирене доспеле порезе и доприносе које администрира 

ова управа и потврда (уверење) надлежне управе локалне самоуправе за  измирене доспеле обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода, 

-или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији, 

-ако је понуђач у поступку приватизације доставља потврду Агенције за приватизацију 

(потврде по датуму издавања не смеју бити старије од два месеца пре отварања понуда). 
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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. 

Доказ: За ову јавну набавку се не тражи испуњеност услова из члана 75.тачка 5)ЗЈН 

 

  5.Услов: : Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

које произилазе 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 понуда(чл.75.ст.2. Закона). 

Доказ:Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75.став 2.ЗЈН.Образац 

изјаве је саставни део ове Конкурсне документације и да јеу делу  X КД . 

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) сваки члан групе понуђача, 

укључујући и носиоца посла, мора да достави попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве 

наоснову члана 75.став 2.ЗЈН. 

 

 

V-1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке одеђени 

    чланом 76.  Закона о јавним набавкама 

 

1.Услов: Неопходан финансијски капацитет  

1. Да је понуђач у претходне три године (2013.,  2014. и 2015.год.),  имао укупне приходе у висини 

од најмање 20 милиона динара са  ПДВ-ом.  

2.да понуђач  нема регистрованих дана неликвидности, у периоду од 12 месеци пре објављивања 

позива за подношење понуда односно од 16.08.2015. године до 16.08.2016.године  

 

       Доказ: 

      1. Извештај о бонитету за јавне набавке, који издаје  АПР (копија) за   2013., 2014. и   

          2015.год.  или биланс стања и успеха за   2013., 2014. и   2015. годину  са мишљењем   

           овлашћеног  ревизора  ( ако постоји законска обавеза) (копије) 

       2. Потврда НБС о броју дана неликвидности за период од 16.08.2015.године- 

   16.08.2016.године. Орган надлежан за издавање:НБС, Дирекција за регистре и принудну 

наплату,ул. Бранка Радичевића 16А, Крагујевац потврда се може наручити електронски, слањем 

захтева са потребним подацима о фирми и исказом која се потврда 

жели.Адреса:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs   

zahtevzapotvrde@nbs.rs.Све додатне информације се могу добити на телефон 034-307-890. 

   

2. Услов: Неопходан пословни капацитет –  Да је понуђач у периоду од 2011.г. – 2015.г. успешно  и 

квалитетно извео радове сличне предмету јавне набавке   и то у укупном кумулативном износу од 

најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 Доказ:  

1.  Референц листа  о изведеним радовима (VIII.2.),   на обрасцу у  конкурсној  документацији  и  

2. Потврда издата од стране инвеститора ( VIII.3.),  на обрасцу у  конкурсној документацији  и  

      3.  Фотокопија уговора, са насловним странама окончаних ситуација где се види рекапитулација  

           радова са овереним ситуацијама о изведени  радовима са рефернц  листе. 

 

3.Услов: Неопходан технички капацитет: 

      *  Да понуђач поседује:.  

         -  возило за доставу до 3т  

 

        Доказ:  
        1. Попуњен, потписан и оверен Образац за возило (образац бр. VIII.5.), 

        2. Фотокопију саобраћајне дозволе за возило и  

        3. Фотокопије  књиговодствених картица основних средстава или фотокопије пописних  

            листа састављених на дан 31.12.2015.године ( на којима ће текст маркером бити  

            означена тражена техничка средства), а ако је опрема набављена у 2016.године  

            доставити копије   рачуна о  набављеној опреми. 

mailto:zahtevzapotvrde@nbs.rs.Све
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          *   Да понуђач располаже са са ISO  сертификатима  9001: 2008,14001:2004,OHSAS 

18001:2007 

 

      Услов: сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико располаже са ISO  

                   сертификатима  9001: 2008,14001:2004,OHSAS 18001:2007 

 

        Доказ: Фотокопије сертификата  

 

 

     4. Неопходан кадровски капацитет:  

          Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда има у   радном односу минимално 

5 запослених радника на неодређено  или  одређено време  или радно ангажовано у складу са 

Законом о раду , од којих:  

1.  једног  дипломираног инжењера грађевине са лиценцом  410 или 411   ИКС    

     2.   једног  дипломираног инжењера електротехнике са лиценцом  450  ИКС 

     3.   једног  дипломираног инжењера машинства са лиценцом 430 ИКС 

     4.   једног  заваривача 

     5.   једног  НКВ радника 

 
Докази:  
1. Попуњен, потписан и оверен Обрасце  (образац бр.VIII.4 . ),  

2. за запослене на неодређено  или  одређено време:      

   -  фотокопије обрасца пријаве осигурања-образац М  

   -  фотокопије лиценци  ИКС са потврдама да је лиценца важећа за дипломиране  инжењере   

      

3. за лица радно ангажована:  

  -    фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду, 

  -    фотокопије обрасца пријаве осигурања за лица за која је  послодавац обавезан да 

        попуњава образац пријаве осигурања , 

  -   фотокопија лиценци  ИКС  са потврдама да је лиценца важећа за дипломиране  инжењера   

 

  5.Услов:  Да понуђач достави Образац потврде о обиласку објекта од стране  понуђача. 

 
 

      V-1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона о јавним  

       набавкама 

 

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

да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и члана 75.став 2.ЗЈН (услов 

под редним бројем 5).  

Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 

подизвођача  

 

V-1.4. Услове које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона о 

јавним набавкама 

                      

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) Закона и члана 75.став 2.ЗЈН (услов под редним 

бројем 5), а додатне услове испуњавају заједно.  

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

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова 

 
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 
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основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 

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

доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је 

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

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

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страниCu 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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. У предметном поступку и јавној набавци неспроводи се електронска 

лицитација. 

 

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

члана77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

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

другим надлежним органом те државе. Образац изјаве чини сасатвни део ове Конкурсне 

документације и дат је у делу 12) Конкурсне докуметације. 

 

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. 

Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да 

приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из 

члана 75.став1. тачка 1) до 3). 

   Регистар понуђача је доступан на интернет страници. 

 

Понуђач на основу члана 79. став 4. ЗЈН  није дужан да доставља следеће доказе који су јавно 

доступни на интернет старницама надлежних органа, и то: 

- извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ члан 75. ст 1. тач.1.), који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs, линк 

Регистри-привредна друштва-претрага података). 

 

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

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

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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VI      УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. Обавезна садржина понуде   

            Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће. 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац понуде (образац VII у конкурсној 

документацији); 

- доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене 

у Упутству како се доказује испуњеност услова (део под V-1. у конкурсној 

документацији); 

- попуњене, печатом оверене и потписане Остале обрасце за подношење понуде 

(образаци VIII у конкурсној документацији); 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац изјаве о независној понуди (образац 

IX у конкурсној документацији); 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

(образац X у конкурсној документацији); 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац трошкова припреме понуде (образац 

XI у конкурсној документацији – *подноси се само ако је понуђач имао трошкове 

наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду); 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац на основу члана 79. сатав 10. ЗЈН 

(образац XII у конкурсној документацији – *подноси се само ако понуђач има 

седиште у другој држави); 

- попуњен, печатом оверен и потписан модел уговора (образац XIII у конкурсној 

документацији); 

- попуњен, печатом оверен и потписан Образац предмер и предрачун радова 

саструктуром цене (образац XIV у конкурсној документацији); 

- банкарска гаранција за озбиљност понуде; 

- обавезујуће оргинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију за добро извршење посла; 

-  обавезујуће оргинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; 

- споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке (ако понуду 

подноси група понуђача- заједничка понуда). 

 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена, a посебно у 

погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно 

података који морају бити њихов саставни део 

 

            Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и 

конкурсном документацијом. 

           Понуђач понуду подноси у писаном облику, у једном примерку, непосредно или путем поште 

у затвореној коверти или кутији, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и 

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

да се први пут отвара.  

           Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке које морају да буду   њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним  словима, хемијском оловком, а овлашћено 

лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

          Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део Конкурсне документације. Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. 

        Сва тражена документација у понуди мора бити повезана траком и запечаћена на начин да није 

могуће накнадно одстрањивати или уметати листове. 
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        На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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

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

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Ириг, ул. Војводе Путника 1, 22406 Ириг 

, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Извођење радова на санацији и реконструкција зграде 

Касине у Врднику“, ЈН бр. 01-404-26/2016- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 15.09.2016.године  до 12,00 часова. 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. 

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

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

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

            Понуђач је пре давања понуде у обавези да изврши „увид на лицу места“. Особа за контакт је 

Павле Утвић тел.022/465-103 

 

4.   Обавештење о могућностима да ли понуђач може да поднесе понуду за једну или више 

партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет 

јавне набавке обликован у више партија 

 

             Ова набавка није обликована  у више посебних истоврсних целина (партија). 

             

5. Обавештење о могућности  подношења понуда са варијантама, уколико је подношење 

такве понуде дозвољено  

 

Нису дозвољене понуде са варијантама. 

 

6.  Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

 

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

након подношења, под условом да Наручилац од понуђача прими писано обавештење пре истека 

рока за подношење понуда, и то да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

          Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине 

Ириг, ул. Војводе путника 1, 22406 Ириг, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку- Набавка радова- Извођење радова на санацији и реконструкција 

зграде Касине у Врднику“, ЈН бр. 01-404-26/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна  понуде за јавну набавку-Набавка радова- Извођење радова на санацији и реконструкција 

зграде Касине у Врднику“, ЈН бр. 01-404-26/2016 НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив  понуде за јавну набавку- Набавка радова- Извођење радова на санацији и 

реконструкција зграде Касине у Врднику“,ЈН бр. 01-404-26/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Набавка радова- Извођење радова на санацији и 

реконструкција зграде Касине у Врднику“, ЈН бр. 01-404-26/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.  

           На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навети 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.           

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

 

7. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да  

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 

понуда 

 

          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 да учествује у више заједничких понуда. 

          У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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8. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат 

укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се 

доспела потраживања преносе директно подизвођачу  

 

            Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

подизвођача . 

            Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде закључен између 

наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци. 

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

делу V-1.3. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

              Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености  условa. 

              Добављач (понуђач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

             Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

 

 

9. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи 

из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

          Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све  учеснике у 

заједничкој понуди. 

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

делу V-1.4.  конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

               Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

              Чланови групе понуђача ће међу собом одредити носиоца групе понуђача, адресу за 

примање поште, телефон, печат, као и представника који ће имати овлашћење да иступа у име и за 

рачун групе понуђача. 

               У складу са чланом 81.став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (Споразум 

о заједничком извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке о:  

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

групу понуђача пред наручиоцем 

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

   

   

10. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

10.1. Захтеви у погледу рока важења понуда 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

10.2. Захтеви у погледу  рока за завршетак радова 
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            Рок за извођење радова је максимално  60  радних  дана. 

 

10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања            

Начин, услови и рок плаћања:  

Авансно плаћање није дозвољено 

         Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по испостављеним привременим  

ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединичних цена из понуде, и потписом од стране стручног надзора , уз важећу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације  

           

             

10.4. Захтеви у погледу гарантног рока : 

 

        Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана примопредаје 

радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за  поједине врсте објеката 

односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011) другачије одређено. За уграђене материјале 

и опрему важи гарантни року складу са условима произвођача који тече од дана извршене 

примопредаје радова Наручиоцу. 

  

10.5. Трошкови припремања понуде 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова  

припремања понуде. 

           Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

Наручиоца наканду трошкова. 

     У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога  који су на страни Наручиоца,  

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да 

је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди 

 

11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди. 

 

Валута: Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди и предрачуну радова, укупна и јединичне, морају бити исказане у  

динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке. 

             У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а. 

Сматраће се, сагласно Закону о јавним набвкама, да је иста дата без ПДВ-а. 

           Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

            Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

            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. 

 

12.  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 у случају јавних набавки код којих је позив за подношење понуде објављен на 

страном језику 

 

            У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у 

смислу става 4. члана 57.ЗЈН 
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  Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

  Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине 

и у Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

 

13. Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева    

   

Као средство финансијског обезбеђења понуђач подноси  обавезујућа оргинална писма о намерама 

банке на начин превиђен у конкурсној документацији. 

 

1.      Банкарска гаранција за озбиљност понуде. 

 

          Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити са клаузулом: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне вредности 

понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да најмање колико и важење понуде(најмање 30 дана). 

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

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

надлежност за решавање спорова. 

Понуђач може поднти гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

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

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтин агенција 

која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

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

ESMA). 

Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или 

мења своју понуду; 

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено  

не потпише уговор о јавној набавци; 

- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добрo 

                              извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације 

 

 

2. Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за 

добро извршење посла 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 

издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за добро извршење посла у износу од 5% од вредности уговора са роком важности 

најмање тридесет дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла 

 

3. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за 

отклањање грешака у гарантном року 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за 

издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року  у износу од 2 % од вредности уговора чији рок 

важења мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. 

 

13.1.Изабрани понуђач се обавезује да одмах по закључењу уговора, наручиоцу  

достави: 
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1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 

на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% одукупне 

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

коначно извршење посла,односно 15% од вредности уговора, у случају из члана 83.став 12. Закона о 

јавним набавкама. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску 

гаранцију за добро извршењепосла 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. 

Понуђач може поднти гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

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

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтин агенција 

која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

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

ESMA). 

 

13.2. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје 

наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити констатовано Записником о 

примопредаји радова. 

            Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за отклањање грешака у 

гарантном року издаје се у висини од 2 % од вредности уговора без ПДВ-а .Рок важења банкарске 

гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 

за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 

отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном 

року. 

Понуђач може поднти гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

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

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за 

рејтинг коју је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтин агенција 

која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 

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

ESMA). 

          

14. Заштите  поверљивости  података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

 

               Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

15. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити  додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку 

јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњење 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 понуда. Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењем конкурсне документације, одговор  објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.   

           Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са  припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Општинска управа општине Ириг ул. 

Војводе  Путника 1, или на  е-mail:  mirjana.babic@irig.rs  са напоменом „Захтев за додатним 
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информацијама или појашњењима конкурсне документације Јавна набавка « Извођење радова на 

санацији и реконструкција зграде Касине у Врднику“ - , ЈН бр 01-404-26/2016“. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено. 

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

Закона. 

 Aко Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

             Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге 

стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да 

учини када је то неопходно  

 

16.  Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача 

 

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

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

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

(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву.  

 

17. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају 

спровођења преговарачког поступка 

 

               Како предметни поступак није преговарачки поступак у смислу члана 35. и  36. ЗЈН, не 

постоје елементи о којима ће се преговарати. 

       

18. Критеријум за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује 

уговор, који морају бити описани и вредносно изрaжени, као и методологијa за доделу 

пондера за сваки елеменат критеријума која ће омогућити накнадну објективну 

проверу оцењивања понуда 

 

У предметном поступку јавне набавке критеријум за избор најповољније понуде  је  најнижа 

понуђена цена. 

 

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 краћи рок извођења радова.Уколико две или више 

понуда имају исти рок извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 

је понудио дужи  гарантни рок. 
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20. Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде 

наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

забрану обављања делатности, која је на снази у време  подношења понуда  

    

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву (која је саставни део конкурсне 

документације) дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је  поштовао све обавезе које 

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

животне срединe, као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда. 

 (Образац изјаве чини саставни део ове конкурсне документације (део X  Конкурсне 

документације). 

 

21. Oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 

 

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

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

22. Врста доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза по раније закљученим 

уговорима (негативне референце) 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 

поступку јавне набавке: 

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

2) учинио повреду конкуренције; 

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

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

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

 

Наручилац ће 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. 

Доказ  може бити: 

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

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

или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно 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 понуђа. 

 

23. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и 

навођења броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева 

дужан да уплати таксу одређену Законом 

 

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

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка 

комисија).  

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

mail mirjana.babic@irig.rs ; smilja.jocic@irig.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. 

mailto:mirjana.babic@irig.rs
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 

наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 

два дана од дана пријема захтева. 
             Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 

примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки.  

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

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

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека 

тог рока.  

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу 

са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 

               Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

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

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

налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне 

набавкe]; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

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

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или  

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

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

       Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

                    

24. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из  члана 

112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци 

 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци  са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач 

није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 

сносити били какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоCu у року од 10 

дана од дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави 

уговор, потписан и оверен у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим  

најповољнијим понуђачем. 

Изабрани понуђач је дужан да достави банкарске гаранције за добро извршење посла 

приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 (десет) дана од закључења уговора. 

Уколико изабрани понуђач не достави гаранције у наведеном року, наручилац има право да раскине 

Уговор.             

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона о јавним  набавкама. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права 

на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 

25. Одлука о обустави поступка   јавне набавке 

         

 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набвке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора . 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да 

се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 

набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 

месеци. 

                                                                             

                                                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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VII      ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

Понуда бр. _________од_________ за јавну набавку радова –  Извођење радова на санацији и 

реконструкцији зграде Касине у Врднику, ЈН број 01-404-26/2016, за коју је позив објављен на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана  16.08.2016.године, а позив ће бити 

објављен и на Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа. 
 

    1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  

Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

понуду подноси група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  
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 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

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

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

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  
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 Име особе за контакт:  

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

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка радова- Извођење радова на санацији и 

реконструкцији  зграде Касине у Врднику“ 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 
     Авансно плаћање није дозвољено. 

         Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача по 

испостављеним привременим ситуацијама и окончаној 

ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске 

књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, 

и потписом од стране стручног надзора, уз важећу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року 

од 45 дана од дана пријема оверене ситуације. 

Рок важења понуде (не може бити 

краће 30 дана од дана отварање) 

____ дана од дана отварања понуде 

Рок за извођење радова (мах 60 

радних дана) 

_________  календарских  дана 

Гарантни рок за изведене радове 

 _________године, од дана примопредаје радова . 

   (не краћи од две године), осим ако је Правилником о 

минималним гарантним роковима за   поједине врсте 

објеката односно радова („Службени гласник РС“, 

број 93/2011),    другачије одређено. За уграђене 

материјале и опрему важи гарантни року складу са 

условима произвођача који тече од дана извршене 

примопредаје радова Наручиоцу. 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

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

су у обрасCu понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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VIII.      OСТАЛИ ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ 
 
 
 
 

VIII.1.   ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ   ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА  

             ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  И  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

  

Понуђач      ____________________________________________________________изјављује  

да у потпуности прихвата све услове наведене у позиву за подношење понуда и  

конкурсној документацији Наручиоца за јавну набавку бр.01-404-26/2016– Набавка радова-  

Извођење радова на санацији и реконструкцији зграде Касине у Врднику“за коју је Позив 

за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки  16.08.2016.године. 

 
 
 
 

 

   

 

 

 

место________                                                            М.П.                   потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и 

попуњава понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој 

понуди 
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VIII.2.   РЕФЕРЕНЦ  ЛИСТА ПОНУЂАЧА О  ИЗВЕДЕНИМ 

             РАДОВИМА 
 
Да је понуђач у периоду од 2011.г. – 2015.г. успешно  и квалитетно извео радове сличне предмету 

јавне набавке   и то у укупном кумулативном износу од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Ред. 

бр. 
Референтни 

радови 

Вредност 

изведених радова  

са ПДВ-ом 

Година када су 

радови изведени 

 Наручилац- 

лице за контакт и 

телефон 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

7 

 

    

8 

 

    

9 

 

    

 

НАПОМЕНА: 

У прилогу доставити образац –потврде за референце ( VIII.3. ), за квалитетно изведене  радове, који 

су саставни део у прилогу конкурсне документације, оверене од стране наручиоца - инвеститора о 

изведеним  предметним радовима у 2011., 2012. , 2013, 2014  и 2015. години,  са подацима траженим 

у самој потврди. 

Ставка у обрасцу  референтне листе за коју није достављена уредна потврда из конкурсне 

документације неће се уважити. 

      Уз образац доставити фотокопије уговора , са насловним странама окончаних ситуација где се  

види  рекапитулација радова са овереним ситуацијама о изведеним  радовима са рефернц  

      листе 

По потреби образац се може копирати. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 

 

место________                                                        М.П.                             потпис овлашћеног лица 

датум_______ 
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VIII.3.   ПОТВРДА   О ИЗВРШЕНИМ  ПОСЛОВИМА  НАВЕДЕНИМ У РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ                

 

 

Назив наручиоца: 

Сeдиште: 

Матични број. 

Порески идентификациони број: 

Телефон: 

 

     На основу члана 77. став 2. тачка 2.   Закона о јавним набавкама општина/предузеће издаје  

 

 

                                                              ПОТВРДУ 

 

Да је извођач радова/понуђач  

 

___________________________________________________________________     у периоду (2011.-

2015.г.) извео радове  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________(навести предмет јавне набавке ) у укупној вредности од 

______________________________________________________________________(написати 

фактурисани износ изведених радова, бројкама и словима) 

 

 

Укупан 

износ у 

2011. години 

 

Укупан 

износ у 

2012. години 

 

Укупан 

износ у 

2013. години 

 

Укупан 

износ у 

2014. години 

 

Укупан 

износ у 

2015. години 

     

 

 

УКУПНО: 

 

 

   

    Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача  

____________________________________________________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке-  Извођење радова на санацији и 

реконструкцији зграде Касине у Врднику“, ЈН бр 01-404-26/2016, код наручиоца  Општинска 

управа општине Ириг, Ириг, ул. Војводе Путника 1 и у друге сврхе се не може користити. 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом да су горе 

наведени подаци тачни: 

 

 

 

место________                                                     М.П.                             потпис овлашћеног лица 

датум_______ 

 

 

 

Напомена: Ову потврду ископирати  за сваког наручиоца (уколико сте их имли више) за које сте 

вршили неке од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте 

приложити уз своју понуду. 
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VIII.4.   ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

Ред. 

број 

 

Име и презиме  

 

Стручна спрема 

Датум заснивања 

радног односа  

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

5. 

   

 

6. 

   

 

7. 

   

 

8. 

   

 

9. 

   

 

10. 

   

11.    

 

12.    

 

13.    

 

14.    

 

15.    

 

 

НАПОМЕНА: Уз овај образац доставити:  

* за запослене на неодређено  или  одређено време:      

   -  фотокопије обрасца пријаве осигурања-образац М  

   -  фотокопије лиценци  ИКС са потврдама да је лиценца важећа за дипломиране  инжењере   

      

*. за лица радно ангажована:  

  -    фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду, 

  -    фотокопије обрасца пријаве осигурања за лица за која је  послодавац обавезан да 

        попуњава образац пријаве осигурања , 

  -   фотокопија лиценци  ИКС  са потврдама да је лиценца важећа за дипломиране  инжењера   

 

 

 

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди. 

 Образац оверава и попуњава одговорно  лице учесника у заједничкој понуди. 

 

место________                                                            М.П.                             потпис овлашћеног лица 

 

датум______ 
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VIII.5  ОБРАЗАЦ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

          Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да су све 

наведне машине   исправне.   

 

Ред. 

број 
Врста возила Тип возила Марка Возила Количина 

 
  

    

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

    
 

  

 
Напомена : Уз овај образац доставити: фотокопију саобраћајне дозволе за возило и фотокопије 

књиговодствених картица основних средстава или фотокопије пописних листа  састављене на дан   

31.12.2015.године ( на којима ће текст маркером бити означена тражена техничка средства), а ако је  

опрема набављена у 2016.године  доставити копије   рачуна о  набављеној опреми. 

  

 

                                                                        
 
место________                                                            М.П.                             потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 
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VIII.6    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо посетили  

локацију која је предмет јавне набавке (Извођење радова на санацији и реконструкцији зграде 

Касине у Врднику“, брЈН 01-404-26/2016)  и стекли увид у техничку документацију и све 

информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упозанти са свим 

условима санације и реконструкције  и да они, сада видљиви,не могу бити основ за било какаве 

накнадне промене у цени. 

 
 ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШИО ПОСЕТУ И УВИД У ПРЕДМЕТНУ 

ЛОКАЦИЈУ:_______________________________________ 

 

 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 
 

 

 

Потврђујем: 

 

Представник наручиоца ___________________________________ 

                                           (уписати штампаним словима име и презиме) 

 

 

 

_____________________ 

 
место________                                                            М.П.                             потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 

 

 

 
 

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и 

лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди 
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IX.         ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ  
 

 

 
              У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), чланом 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним 

елеметима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености 

услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) понуђач 

___________________________________________________ из ___________________ 

ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 
 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______  од  

_______.2016.године за јавну набавку  – Извођење радова на санацији и реконструкцији зграде 

Касине у Врднику“,број  ЈН 01-404-26/2016, по Позиву за подношење понуда  објављеног  на 

Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Општине Ириг, дана 16.08.2016.године  

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним набвкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), уговор о јавној набавци бити ништаван. 

 

 
 
 
 

Напомена: 

 

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 

заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране 

учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 

смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране 

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

конкуренције представља негативну референCu, у смислу члана 82. став 1. 

тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

     

 
 

 

         

Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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X.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА 

ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ 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 ПОНУДА 

 

 
Назив понуђача:_____________________________________________________ 

Адреса седишта понуђача : ___________________________________________ 

Телефон :__________________________________________________________ 

Матични број : ______________________________________________________ 

Шифра делатности :__________________________________________________ 

Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________ 

 

 

 

              На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015, 68/2015), као понуђач дајем  

 

 

 

ИЗЈАВУ   
 
да сам при састављању Понуде број________ за јавну набавку : Набавка радова- Извођење радова 

на санацији и реконструкцији зграде Касине у Врднику“,(број ЈН 01-404-26/2016), поштовао обавезе 

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

животне средине, као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  

подношења понуда. 

 
 

 
 
 
Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 
 

 

 

 

 

 

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.    ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
    У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), чланом 2.став 1. тачка 6) подтачка (3) и   чланом 15. Правилника о 

обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) уз понуду прилажем  

 

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

за јавну набавку број 01-404-26/2016-: Извођење радова на санацији и реконструкцији зграде 

Касине у Врднику“, и то: 

 

 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Изрда узорка или модела  који су израђени у 

складу сатраженом  техничком спецификацијом 

Наручиоца 

 

2. Трошкови прибављања средстава обезбеђења  

3.   

 

УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

ПДВ  

УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

 

Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 

може тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених 

трошковауколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 

страни наручиоца,сходно члану 88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

 

 
НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да му 

ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 

трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади трошкове. 

 

 

 

 
    Датум                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                      М.П.            ____________________________ 
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XII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 
 

  

 
Назив понуђача:_____________________________________________________ 

Адреса седишта понуђача : ___________________________________________ 

Телефон :__________________________________________________________ 

Матични број : ______________________________________________________ 

Шифра делатности :__________________________________________________ 

Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________ 

 

 

 

 

 

              На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу  понуђач  

________________________________________ из  __________________________, ул. 

_______________________________________________ бр.____   д а ј е 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

да се у држави - ____________________________, у којој имам седиште не издају докази из 

члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),те 

исту оверену пред судским – управним органом – јавним бележником – другим 

надлежним органом државе __________________ - _______________________ прилажем уз понуду 

за јавну набавку радова -  Извођење радова на санацији и реконструкцији  зграде Касине у 

Врднику“ (број ЈН 01-404-26/2016). 

         Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове 

изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 

услова изадти од стране надлежних органа државе где имам седиште.  

 

 
 
Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 
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XIII    МОДЕЛ УГОВОРА  

Уговорне стране : 

       1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНА ИРИГ-ОПШТИНСКА УПРАВА, Ириг, ул.Војводе Путника 1, ПИБ 

101383958  кога заступа начелник Оливера Филиповић Протић (у даљем тексту: Наручилац), 

и  

 

2. ИЗВОЂАЧ: ________________________________________________, ПИБ: ______________, 

матични број: ________________, текући рачун: _________________ , кога заступа директор 

_________________________ (у даљем тексту: Извођач). 

 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 

-да је наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласнику РС» број 

124/2012, 14/2015, 68/2015) и позива за подношење понуда за јавну набавку радова -   Извођење 

радова на санацији и реконструкцији зграде Касине у Врднику“, објављеног на Порталу јавних 

набавки дана  16.08.2016. године спровео отворени поступак јавне набавке радова према конкурсној 

документацији број  01-404-26/2016 (у даљем тексту: Конкурсна документација),  

- да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели уговора 

Извођачу, број: _____ од ________ 2016.   године (попуњава наручилац) 

- да је Извођач носилац заједничке понуде групе понуђача број____, чији су чланови групе следећи: 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________. 

(попуњава се само у случају заједничке понуде; навести све чланове групе понуђача према 

наведеном моделу уговора) 

- да је група понуђача пре закључења овог уговора доставила Споразум о заједничком извршењу 

јавне набавке број_________ од _________ године, којим је прецизирана одговорност сваког 

понуђача из групе понуђача  за извршење уговора и која је саставни део овог уговора. 

 

Да је испоручилац делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ 

активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% 

од укупне вредности понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________ 

активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% 

од укупне вредности понуде. 

* _____________________________ из __________, улица _________________________бр___, ПИБ 

______________, МБ ___________, које заступа директор_________________________________, 

активнсоти из набавке који ће извршити ______________________________________ и _______% 

од укупне вредности понуде. 

(попуњава се само у случају  понуде са подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је 

поверено делимично извршење набавке). 
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Члан 1. 

 

 

          Предмет  уговора је  Извођење радова на санацији и реконструкцији зграде Касине у Врднику   

и ближе је одређен прихваћеном понудом Извођача број_____од _______2016. године, која је 

саставни део овог уговора, инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и 

овим уговором. 

          Ради извршења радова који су предмет Уговора Извођач 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 кoји су предмет 

овог уговора. 

Члан 2. 

 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Овог уговора износи укупно 

_______________динара без ПДВ-а, односно ______________________динара са ПДВ-ом. 

 Вредност радова из става 1. овог члана добијена је на основу количина и јединичних цена из 

усвојене понуде извођача радова. 

 Јединиче цене  из става 2. овог члана су фиксне до завршетка радова. 

            Извођач може уговорене количине да мења уз писмену сагласност Инвеститора, с тим што 

укупна вредност уговорених радова из основног уговора остаје непромењена.  

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

организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 

 

Члан 3. 

  
  Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин: 

- по испостављеним привременим  ситуацијама  и окончаној ситуацији , уз важећу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла ,  у року од  45 дана од дана пријема оверене ситуацијe на 

текући рачун 

број____________________________________________________банка_________________. 

         Исплата за изведене радове ће се  вршити по испостављеним  ситуацијама о изведеним 

радовима, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге и грађевинског дневника изведених 

радова, и ценама из усвојене понуде са предмерима и предрачунима радова из члана 1.  овог 

уговора.   

        Извођач се обавезује да на оверу и плаћање наручиоцу испоставља ситуације за изведене 

радове потписане од стране стручног, наручиоца и извођача радова. 

                

                                                                 

Члан 4. 

        
 Изабрани понуђач се обавезује да одмах по закључењу уговора, преда наручиоцу банкарску 

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

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 5% од укупне  

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

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

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

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.    

           У случају истека рока важења банкарских гаранција, док је извођење радова који су предмет 

овог уговора у току, извођач је дужан да о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција. 

          Наручилац може, банкарску гаранцију за добро извршење посла  послати на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење 

пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу. 
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         Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје наручиоцу 

у тренутку примопредаје предмета уговора што ће бити  констатовано Записником о примопредаји 

радова. 

         Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 

гарантном року издаје се у висини од 2 % од вредности уговора без ПДВ-а, Рок важења банкарске 

гаранције мора бити 30 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће  уновчити банкарску гаранцију 

за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу 

отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року   
          Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року наручилац сме да наплати уколико 

Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева 

Наручиоца и не отклони их у року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају 

наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отколонити по тржишним ценама са 

пажњом доброг привредника. 

 
Члан 5. 

 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  ___радних  

дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.  

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача, и то:у случају елемнетарних непогода и 

дејства више силе, у случају измене пројектно техничке документације по налогу наручиоца, у 

случају прекида рада изазвног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предметовог уговора, у писаној форми, 

уз сагласност наручиоца и стручног надзора, извођач подноси наручиоцу у року од два дана од 

сазанања за околности из става 3. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за 

завршетак радова. 

Уговорни рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 

постигну писани споразум. 

             Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

   
 Члан 6. 

 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 

прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком 

документацијом, условима Завода за заштиту споменика културе Сремска Митровица и овим 

уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу. 

             Извођач се обавезује: 

- да по прујему инвестиционо-техничке документације исту прегледа у року од 7 дана достави 

примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматарње и даље поступање; неблаговремено уочене 

или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити 

узете у обзир нити ће имати утицаја на рок извођења радова 

-да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави  решење о именовању одговорног извођача 

радова који поседује одговарајућу лиценцу одговорних извођача радова  

- да за све нејасноће у погледу пројекта које се односе на конзерваторски део радова( грађевински и 

грађевинско-зантски радови)  консултује овлашћено лице Завода за заштиту споменика културе из 

Сремске Митровице,и да испоштује све захтеве из пројекта и налоге које ће му дати овлашћено 

лице Завода 

 -да се строго придржава мера заштите на раду; 

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту 

посла и у уговореном року; 

-да приликом извођења радова користи материјале доброг квалитета у складу са важећим 

стандардима, мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима 

и мерама за материјале које користи приликом извођења радова. Уколико Наручилац утврди да 

употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује 

његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу 
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квалитета. Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред 

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

-да достави потребне атесте за котао 

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала 

и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих 

материјала и слично, тако да се Наручилац 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; 

-да уредно води грађевинску књигу и грађевински дневник радова са свим прилозима, који морају 

бити редовно потписивани од стране стручног надзора и одговорног руководиоца радова; 

-да омогући вршење стручног надзора, 

- да омогући квалитативни преглед конзерваторских делова радова( грађевински и грађевинско-

зантски радови),  лицу које ће бити одређено испред  Завода за заштиту споменика културе; 

-да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 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,или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу рокова извођења радова; 

-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; 

-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем овде 

уговорених радова; 

-након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију, одвезе 

шут и отпатке на депонију и уреди терен где су извођени радови. 

 

 

Члан 7. 

 

Наручилац је дужан : 

- да обезбеди документацију за извођење радова  

- да решењем именује стручни надзор 

 

                                                                            

Члан 8. 

 

         Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 

заштите. 

         Уколико извођач радова не поступи у складу са претходним ставовима признаје своју 

искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале материјалне 

и нематеријалне   штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 

 

 

 Члан 9.  

 

           Гарантни рок за изведене радове износи  ____  године рачунајући од дана примопредаје 

радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката 

односно радова („Службени гласник РС“, број 93/2011)  другачије одређено. За уграђене материјале 

и опрему важи гарантни року складу са условима произвођача, који тече од дана извршене 

примопредаје радова наручиоцу. 

 

 

Члан 10. 

 

          У случају откривања недостатака у гарантном року, Инвеститор се обавезује да писмено о 

томе обавести Извођача, у року од 15 дана од дана сазнања за недостатке. 

          Извођач се обавезује да у гарантном року, о свом трошку отклони све нађене недостатке, као 

и скривене мане, у супротном Инвеститор задржава право, да на терет Извођача радова ангажује  
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другог извођача радова за отклањање предметних недостатака,наплатом гаранције банке за 

отклањање недостатака у гарантном року. 

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

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. Овог члана, наручилац има право да 

од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

 

Члан 11. 

 

          За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертфикате квалитета и атесте 

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

документацијом. 

         Уколико наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. Услучају спора меродаван је 

налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

          Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу 

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

квалитету. 

          У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта,наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку 

поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама.Уколико извођач у 

одређеном року то не учини,наручилац има право да ангажује  другог извођача  искључиво на 

трошак Извођача по овом уговору. 

 

Члан 12. 

 

          Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова 

Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у  

писаној форми. 

         Извођач није овлашћен да без писане сагласности наручиоца мења обим уговорених радова и 

изводи вишкове радова. 

         

 

Члан 13. 

 

            Накнадни  радови  су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора. 

           Изведени  накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 

 

 

Члан 14. 

 

           У случају да током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно 

извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,  уколико је претходно 

прибављено позитивно мишљење Управе за јавне набавке. 

 

Члан 15. 

 

          Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава наручиоца и стручни 

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

          Комисију за примопредају и коначан обрачун радова чине  представници наручиоца, 

Извођача и стручни надзор. 

          Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. 

           Приликом примопредаје радова обавезно се сачињавају записник о примопредаји и записник 

о коначном обрачуну. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив радова који 

се изводе, период у коме су радови извођени, запажања која се односе на квалитет и степен 

завршености  истих, одговарајуће табеле свих уграђених маеријала са приложеним атестима, као и 
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пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању 

и изградњи. 

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

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

извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од стране наручиоца и ако их не 

отклони у споразумно утврђеном року, наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун 

извођача. 

                Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране извођача, Наручиоцу предати на 

коришћење радове који су предмет овог уговора. 

          У записнику о коначном обрачуну врши се комплетно финансијско сравњавање  и записнички 

то констатује.Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 

јединичних цена из понуде. 

 

Члан 16. 

 

          Уколико извођач не поштује уговорени рок својом кривицом платиће наручиоцу уговорену 

казну у износу 0,5% од укупне уговорене вредности за сваки дан закашњења, а највише до 5 % за 

целокупан  период закашњења. За обрачунату уговорну казну трајно ће се умањити уговорена цена. 

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног  

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

 

Члан 17. 

 

Наручилац  и извођач имају право на једнострани раскид уговора у следећим случаевима: 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана, као и ако извођач 

не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих 

разлога касни са извођењем радова 

- уколико извршени радове не одговарају прописима и стандардима за ту врсту посла и 

квалитету наведеном у понуди извођача, а извођач није поступио по примедбама 

стручног надзора 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан 18. 

 

              У случају једностранг раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову 

реализацију, наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог 

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

обавезан  да надокнади наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова 

по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

            Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља  другој уговорној страни и са 

отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 

уговора. 

             У случау раскида Уговора , извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 

наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно изведеним радовима 

до дана раскида Уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора. 

 

Члан 19. 

 

 

           Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, као и 

одредбе  Посебних узанси  о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 
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Члан 20. 

           Све евентуалне спорове који могу настати из овог уговора, уговорне стране ће покушати 

решити споразумно, а уколико то није могуће исте уговарају надлежност стварно и месно 

надлежног суда у Ср.Митровици 

Члан 21. 

 

         Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а почиње да се примењује даном достављања 

банкарских гаранција из члана 4.  Уговора. 

         Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако извођач у 

року од10 дана од дана потписивања уговора не достави банкарске гаранције из члана 4.  Овог 

уговора. 

Члан 22. 

         Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 

3 примерка за своје потребе. 

       

 

 

      НАРУЧИЛАЦ:            ИЗВОЂАЧ:  

 

_______________________                      ________________________ 

Оливера Филиповић Протић 

 

 

 

Напомена: Понуђач је обавезан да попуни све стране модела уговора, потпише и овери модел 

уговора, чиме потврђује све наводе из своје понуде. Тако попуњен модел уговора, понуђачи предају 

као саставни део понуде. 

 Уколико Уколико се ради о заједничкој понуди, образац уговора оверава и попуњава понуђач и лице овлашћено 

за заступлице за заступање у заједничкој понуди. 
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XIV    ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА  СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ          
 

ИВЕСТИТОР: Општина Ириг, Општинска управа општине Ириг, ул. Војводе Путника 1, Ириг 

ОБЈЕКАТ: Зграда „Касине“ 

МЕСТО  :Врдник, ул. Милице Стојадиновић бр.18 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ 

„КАСИНЕ“ У ВРДНИКУ 
Редн

и 

број 

 

              ОПИС 

Јед. 

мере 

Количи-

на 

Цена по јед. 

мере без 

ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 

           

                ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО -ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

I  ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

 

1. 

"Израда и монтажа димњачких капа, од 

поцинкованог челичног лима дебљине 

0.55mm. RŠ лима до 120cm, дужина до 

100cm. 

Обрачун по комаду за сав рад и 

материјал" 

kom 7,00 

  

 

УКУПНО  I: 

 

 

II  ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

 

1. 

Пажљива демонтажа паркета (уколико је 

то могуће) из свечане сале, заједно са 

лајснама. Паркет и лајсне пажљиво 

демонтирати, очистити, сложити по 

врсти и лагеровати на градилишту. 

Обрачун по m2" 

m2 105,00 

  

 

2. 

"Скидање слепог пода од лесонит плоча 

и дасака д=20mm и штафли постављених 

у слоју песка.Све елементе пода, 

укључујући и песак, скинути до 

конструкције таванице, утоварити у 

камион и одвести на депонију коју 

одреди инвеститор, удаљену до 15 km. У 

цену улази уклањање подне облоге од 

ламината или итисона. 

Обрачун по m2" 

m2 315,00 

  

 

3. 

"Набавка материјала и израда слепог 

пода од ОСБ плоча дебљине 18 mm и 

штафли димензија 5/8cm. Штафле 

поставити на гумене дистанцере. 

Обрачун по m2 за сав рад и материјал" 

m2 315,00 

  

 

4. 

 

"Набавка и постављање демонтираног и 

очишћеног храстовог паркета укивањем 

и лепљењем на подлогу (слепи под), у 

слогу као постојећи (рибља кост), а 

преко претходно очишћене подлоге. Све 

додирне спојнице дашчица морају бити 

затворене. Закивати сваку другу 

дашчиCu за подлогу, а поред зида сваку. 

Између паркета и зида оставити 

дилатационе разделнице. Поред зидова 

поставити класичне храстове троугаоне 

m2 105,00 
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лајсне И класе и на сваких 80 cm 

причврстити их за зид. Сучељавања 

геровати. 

У цену улази замена оштећеног паркета 

до 10% 

Обрачун по m2 за комплет уграђен и 

лакиран паркет." 

 

УКУПНО  II: 

 

 

III  БРАВАРСКИ РАДОВИ 

 

1. 

 

"Набавка материјала, израда и монтажа 

челичне конструкције ојачања таванице 

подрума. Конструкцију, која се састоји 

од стубова и подвлаке преко њих, 

извести од челични профила HЕА-200 у 

свему према детаљима из пројкета 

санације. Основни челични материјал је 

квалитета S235ЈRG2, а све везе између 

стубова и подвлаке су заварене. У цену 

треба урачунати и припрему материјала 

механичким чишћењем и антикорозиону 

заштиту на бази алкидних премаза 

2x30μm и завршно бојење 2x30 μm у боји 

према избору инвеститора. 

Обрачун по kg монтиране конструкције." 

kg 1.350,00 

  

 

2. 

 

"Набавка материјала, израда и 

постављање челичних анкер плоча у 

новопројектоване аб темеље. Димензије 

плоча су 300x300x12mm са предвиђеним 

анкерима од ГАØ12mm  Л=800mm, 

направити и уградити у свему према 

детаљима из пројкета санације. Основни 

челични материјал је квалитета 

С235ЈРГ2. 

Обрачун по ком уграђене анкер плоче." 

kom 6,00 

  

 

3. 

"Набавка материјала, израда и монтажа 

рукохвата на главном степеништу и 

оградном зиду I спрата. 

Рукохват израдити од челичних цеви 

пречника 2"". У цену улази и бојење 

основном и завршном бојом. 

Обрачун по m1" 

m1 25,00 

  

  

УКУПНО  III: 

 

 

IV  ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 

1. 

"Набавка и постављање рабиц плетива на 

дотрајале зидове, саставе старог и новог 

малтера и плафоне. 

Обрачун по m2 постављеног рабиц 

плетива" 

m2 100,00 

  

 

УКУПНО  IV: 

 

V    ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 "Набавка и постављање стиропора Т650 m2 50,00   
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1. д=3cm, у сврху смањења оптерећења 

таванице од цементне кошуљице на 

ходнику. Преко стиропора поставити 

слој пвц фолије дебљине 0,3mm. 

(Због израде новог слоја тераца на 

степеништу, под спрата се подиже за 

дебљину облоге од тераца) 

Обрачун по m2" 

 

УКУПНО  V: 

 

 

VI   МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 

1. 

"Чишћење видљивих делова носећих 

челичних I профила таванице. Чишћење 

извршити челичним четкама и 

специјалним хемијским средствима, у 

мери у којој је то могуће учинити, 

обзиром на дотрајалост предметних 

профила. Након чишћења извршити 

заштиту истих основном и завршном 

бојом у тону по избору Инвеститора. 

Обрачун по m1 профила ширине до 

15cm" 

m1 230,00 

  

 

2. 

"Заштита новоуграђених елемената 

кровне конструкције од инсеката, 

премазивањем специјалним хемијским 

средствима типа жижол или слично. 

Обрачун по m2 кровне површине" 

m2 540,00 

  

 

3. 

"Репарација дрвених облога у свечаној 

сали. Стругање старе боје, гитовање и 

бојење завршном бојом два пута, у тону 

по узору на постојећи. 

Обрачун по m2" 

m2 70,00 

  

 

4. 

"Изолација флека на унутрашњим 

зидовима специјалним изолационим 

премазима типа фасакрил, деникол или 

слично. 

Обрачун по m2 изоловане површине" 

m2 300,00 

  

 

УКУПНО  VI: 

 

 

VII   РАЗНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

1. 

"Ручни ископ земље III категорије за 

темеље стубова у подруму објекта. 

Ископ извести према пројекту и датим 

котама. Бочне стране правилно одсећи, а 

дно нивелисати. Ископану земљу 

одбацити од рова. Део користити за 

ручно насипање око темеља, а вишак 

ручно изнети на градилишну депонију. 

Касније утоварити у камион и одвести на 

депонију коју одреди Инвеститор, 

удаљености до 15 km. Ценом обухватити 

насипање и набијање тампон слоја 

шљунка дебљине 20cm. 

Обрачун по комаду ископане темељне 

јаме димензија 140x140x50cm" 

kom 4,00 
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2. 

 

"Ручни ископ земље III категорије за 

темеље стубова у подруму објекта. 

Ископ извести према пројекту и датим 

котама. Бочне стране правилно одсећи, а 

дно нивелисати. Ископану земљу 

одбацити од рова. Део користити за 

ручно насипање око темеља, а вишак 

ручно изнети на градилишну депонију. 

Касније утоварити у камион и одвести на 

депонију коју одреди Инвеститор, 

удаљености до 15 km. Ценом обухватити 

насипање и набијање тампон слоја 

шљунка дебљине 20cm. 

Обрачун по комаду ископане темељне 

јаме димензија 140x80x50cm" 

kom 2,00 

  

 

3. 

Набавка материјала и израда АБ темеља 

стубова конструкције за ојачање 

таванице сутерена. Темеље димензија 

100x100x40cm израдити у глаткој оплати 

од марке Ц25/30. Горње ивице оборити 

под углом од 45 степени. Обрачун по 

комаду комплет изведеног темеља, за сав 

рад и материјал, укључујући оплату и 

арматуру. 

kom 4,00 

  

 

4. 

Набавка материјала и израда АБ темеља 

стубова конструкције за ојачање 

таванице сутерена. Темеље димензија 

100x60x40cm израдити у глаткој оплати 

од марке Ц25/30. Горње ивице оборити 

под углом од 45 степени. Обрачун по 

комаду комплет изведеног темеља, за сав 

рад и материјал, укључујући оплату и 

арматуру. 

kom 2,00 

  

 

5. 

Израда отвора у зидовима подрума за 

ослањање челичне греде HЕА-200. 

Димензије рупе су 30x20cm и дубине 

15cm, а положај је испод саме таванице. 

Након постављања челичне греде, рупу 

је потребно запунити ситнозрним 

бетоном. Обрачун по комаду оствареног 

ослонца. 

kom 4,00 

  

 

6. 

Завршно чишћење објекта, по завршетку 

свих радова. 
m2 881,21 

  

 

УКУПНО  VII: 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО -ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

I       Лимарски  радови  

II      Подополагачки   радови  

III     Браварски  радови  

IV     Зидарски  радови  

V      Изолатерски  радови  

VI     Молерско-фарбарски  радови  

VII     Разни грађевински  радови  
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УКУПНО 

 ГРАЂЕВИНКО И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ   без ПДВ-а 

 

ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

VIII        ЕЛЕКТРO-ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОДРУМА 

 

1. 

Испорука и полагање каблова за израду 

инсталација осветлења.прикључница и 

осталих потрошача у подруму 

објекту.Каблови се  полажу на 

обујмицама. Комплет са обрадом крајева 

каблова и електричним повезивањем на 

оба краја и то : 

    

 PP-Y  3x1,5mm2 m  150,00   

 PP-Y  3x2,5mm2 

 
m 100,00 

  

 PP-Y  5x2,5mm2 

 
m 30,00 

  

 PP-Y  5x6mm2 

 
m 30,00 

  

 

2. 

Испорука и монтажа типске пвц разводне 

табле за уградњу у зид са 24 модула. 

Табла је у графичкој документацији 

електро пројекта означен са RТ-PODR.  

У таблу треба уградити следећу опрему : 

 

    

 - диференCuјалну струјну заштитну 

склопку 25/0,03А-4p 

    

 - аутоматски  осигурач-прекидач са 

карактеристиком реаговања типа C 

(стандардни), 10kА, производње неког од 

реномираних светски произвођача за: 

    

   - номиналну струју 16 A, 10kA: 

једнополни 

- номиналну струју 10 A, 10kA: 

једнополни 

- номиналну струју 6 A, 10kA: 

једнополни 

-ситан монтажни и изолациони 

материјал, потпорни изолатори, 

проводници за ожичење, назубљени 

бакарни чешаљ за аутоматске осигураче, 

носећа шина осигурача, натписне 

плочице, редне стезаљке и слично 

    

 Обрачун је дат комплет komplet 1,00   

 

3. 

Испорука и монтажа са потребним 

монтажним материјалом и 

прибором,сијалицама,флуо цевима, 

светиљки производње ОМS или 

одговарајуће: 

 

    

 надградна флуо светиљка 2x24W /Т5 

флуо цевима,са електронским 

предсп.уређајима,(IP65) 

kom 6,00 

  

 надградна флуо светиљка 1x24W /Т5 

флуо цевима,са електронским 
kom 2,00 
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предсп.уређајима,(IP65) 

 ПАНИК светиљка ЛЕД 1,3W  аутономије 

3h, у приправном споју 
kom 3,00 

  

 

4. 

Испорука и уградња инсталационе 

галантерије производње "АЛИНГ"  или 

одговарајуће са  маском беле боје: 

    

 ОГ инстал.прекидач једнополни kom 2,00   

 ОГ инстал. прекидач серијски kom 3,00   

 ОГ инстал. прекидач наизменични kom 2,00   

 инслац "шуко"прикључ са поклоп мон. kom 6,00   

 трофазна "шуко"прикључ са поклопцем kom 1,00   

 

5. 

Испорука и уградња свег потребног 

електроинсталационог материјала за 

израду електричне инсталације за 

еквипотенцијализацију металних маса у 

просторији хидроцела, проводником P-Y 

1x16mm2 употребом типских стезаљки 

Унимаx. Обрачун по м 

m 20,00 

  

 

6. 

Ситан неспецифиран материјал за 

извођење електроинсталационих и 

електромонтажних радова са 

непредвиђеNm радовима (завртњи, 

навртке, изолациони и спојни матетријал 

и слично). 

pauš 1,00 

  

 

7. 

Испитивање урађених инсталације са 

потребним електричним мерењима и 

издавањем атеста од стране овлашћене и 

лиценциране фирме о квалитету урађене 

инсталације, квалитету уграђене опреме 

и ефикасности примењених система 

заштите t провере функционалности све 

према важећим SRPS IEC стандардима и 

Техничким прописима за пројектоване 

ове врсте инсталација 

komplet 1,00 

  

 

8. 

 

Израда документације изведеног стања 

са уцртаним свим изменама насталим 

током извођења радова са једнополним 

шемама свих разводних ормана и предаја 

инвеститору у писаној форми и у 

електронском облику. 

komplet 1,00 

  

 

                                                  УКУПНО  VIII: 

 

 

IX  ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ УЛАЗНИ ХОДНИК И СТЕПЕНИШТЕ 

 

1. 

Испорука и полагање каблова за израду 

инсталација осветлења.прикључница и 

осталих потрошача у улазном ходнику 

приземља објекта.Каблови се  полажу  

под малтер. Комплет са обрадом крајева 

каблова и електричним повезивањем на 

оба краја и то:   

  

 PP-Y  3x1,5mm2 

 
m  60,00 

  

 PP-Y  3x2,5mm2 

 
m 60,00 

  

 Испорука и монтажа са потребним     
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2. монтажним материјалом и 

прибором,сијалицама,флуо цевима, 

светиљки производње ОМS или 

одговарајуће: 

 надградна флуо светиљка 2x24W /Т5 

флуо цевима,са електронским 

предсп.уређајима,(IP20),са опал капом 

kom 5,00 

  

 надградна лед  светиљка (украсна-

рефлектор) 1x30W /220V 
kom 1,00 

  

 ПАНИК светиљка ЛЕД 1,3W  аутономије 

3h,у приправном споју 
kom 3,00 

  

 

3. 

Испорука и уградња инсталационе 

галантерије производње "АЛИНГ" или 

одговарајуће са  маском беле боје:   

  

 ОГ инстал.прекидач једнополни kom 2,00   

 ОГ инстал. прекидач серијски kom 2,00   

 ОГ инстал. прекидач наизменични kom 2,00   

 инслациона "шуко"прикључница 

монофазна 
kom 2,00 

  

 

4. 

Ситан неспецифиран материјал за 

извођење електроинсталационих и 

електромонтажних радова са 

непредвиђеNm радовима (завртњи, 

навртке, изолациони и спојни матетријал 

и слично),и повезивање у постојећи 

разводни орман у приземљу 

pauš 1,00 

  

 

УКУПНО  IX: 

 

 

X   ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ НА СПРАТУ 

 

1. 

Испорука и монтажа са потребним 

монтажним материјалом и 

прибором,сијалицама,флуо цевима, 

светиљки производње ОМS или 

одговарајуће:   

  

 надградна флуо светиљка 4x18W / флуо 

цевима,са електронским 

предсп.уређајима, (IP20),са АL растером 

капом 

kom 27,00 

  

  

ПАНИК светиљка ЛЕД 1,3W  аутономије 

3h,у приправном споју 

kom 4,00 

  

 ПАНИК светиљка  FCP 2X26W 

надградне декоративне 

 

kom 18,00 

  

 Надградна ЛЕД светиљка (украсна -

рефлектор) 1x30W /220V  

 

kom 2,00 

  

 

2. 

Испорука и полагање каблова за израду 

инсталација осветлења осталих 

потрошача у улазном ходнику 

канцеларијама I салама спрата.Каблови 

се  полажу  под малтер. Комплет са 

обрадом крајева каблова и електричним 

повезивањем на оба краја и то :   

  

 PP-Y  3x1,5mm2 

 
m 150,00 
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3. 

Ситан неспецифиран материјал за 

извођење електроинсталационих и 

електромонтажних радова са непредвиђе 

Nm радовима (завртњи, навртке, 

изолациони и спојни матетријал и 

слично),и повезивање у постојећи 

разводни орман у приземљу 

pauš 1,00 

  

 

УКУПНО  X: 
 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА   ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ   ИНСТАЛАЦИЈЕ 

VIII      Електро-инсталације подрума  

IX         Електро инсталације улазни ходник и степениште  

X          Електро инсталације на спрату  

УКУПНО 

ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     без ПДВ-а 

 

 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 

 

XI  КОТЛАРНИЦА 

 

1. 

Испорука и монтажа BOSCH или 

одговарајућег пелет система 4. Сет чине: 

HЕ К 45-1 SPECIJAL G, Тропромајни 

челични котао 45 КW са сетом за пелете; 

ПЕЛЕТ СИСТЕМ - ПРИБОР 45 : 

Горионик за пелете ПЕЛЕТ BRENN 30-

55 кW, са инегрисаном регулацијом и 

интегрисаним сигурносним 

температурним граничником за повећану 

сигурност система грејања, дозатор ( пуж 

); Силос запремине 350 литара; Врата за 

монтажу пелет горионика, шамотне 

опеке, чепови за терцијални ваздух.  

set 2,00 

  

 

2. 

Испорука и уградња димњаче f 180 + 4 

колена 900 изоловане д= 50 (mm)  
m 10,00 

  

 

3. 

Испорука и уградња акумулатора топле 

воде buffer танк ниског притиска   

BOSCH  АТ800/3bar   или одговарајуће 

kom 1,00 

  

 

4. 

Испорука и уградња термостатског  

вентила SТS20, у комбинацији са 

сигурносним измањивачем топлоте Wаtts 

и хватачем нечистоће 3/4" или 

одговарајуће 

set 1,00 

  

 

5. 

Испорука и монтажа сигурносног ветила 

Berluto Barmaturen Gesellschaft mbH са 

опругом баждарен на притисак отварања 

2,5 (bar)  или одговарајуће 

kom 5,00 

  

 

6. 

Испорука и уградња регулационе 

славине - трокрака  (мешни вентил) HRЕ 

3-40 16 Danfoss   или одговарајуће 

kom 1,00 

  

 

7. 

Испорука и монтажа Погона мешног 

вентила, напајање 230V, брзина 60s/90О , 

без помоћних прекидача 3-тачкаста 

регулација, обртни момент 5Nm  АМB 

162/230V Danfoss  

kom 1,00 
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8. 

Испорука и уградња регулационе 

славине - трокрака  (мешни вентил) HRE 

3-32 16 Danfoss   

kom 2,00 

  

 

9. 

Испорука и монтажа Погона мешног 

вентила, напајање 230V, брзина 60s/90О , 

без помоћних прекидача 3-тачкаста 

регулација, обртни момент 5Nm АМB 

162/230V Danfoss или одговарајуће 

kom 2,00 

  

 

10. 

Испорука и уградња затворене 

експанзионе посуде ЕRCE 80 ЕLBI  или 

одговарајуће 

kom 2,00 

  

 

11. 

Испорука и уградња циркулационе 

пумпе WILО Stratos 25/1-10 у сету са 

холендерима и редукцијама и Мs везама 

за Cu цев 35x1  

set 2,00 

  

 

12. 

Испорука и уградња циркулационе 

пумпе  WILО Stratos 32/1-10 у сету са 

контра прирубницама и редукцијама и 

Мs везама за Cu цев 42x1 + IF Модул 

PLR  или одговарајуће 

set 1,00 

  

 

13. 

Испорука и уградња BA Systems 

Електронски контролер са wеб сервером 

и дисплејом (10АI 4АО 4DI 11DО) 

ознака BAS929S или одговарајуће 

kom 1,00 

  

 

14. 

Испорука и уградња термосензора 

спољне температуре ESMT Pt 1000 

Danfoss  или одговарајуће 

kom 1,00 

  

15. Испорука и уградња налегајућег сензора  

ЕSМ 11 Pt 1000 Danfoss  или 

одговарајуће 

kom 4,00 

  

 

16. 

Испорука и уградња уронског сензора  

ЕSMU 100 Pt   1000 Danfoss и уронске 

чауре  или одговарајуће 

set 1,00 

  

 

17. 

Испорука и уградња Трансмитера 

притиска МBS1700  Danfoss  опсега до 6 

бар  или одговарајуће 

kom 5,00 

  

 

18. 

Испорука и монтажа ултразвучног 

мерача протока Кamstrup Multical 402 

3.5m3/х 260mm x G1 1/4B R1 + Мbas 

МОДУЛ  или одговарајуће 

kom 1,00 

  

 

19. 

Испорука и уградња ПИП лоптасте 

славине 3/4" DN20 Caleffi навојна веза  

или одговарајуће 

kom 5,00 

  

 

20. 

Испорука и монтажа аутоматског  

одзрачног  лонца 3/4" у комплету са 

неповратним вентилом Caleffi или 

одговарајуће 

kom 2,00 

  

 

21. 

Испорука и уградња лоптасте славине 

6/4" DN40 Caleffi навојна веза  или 

одговарајуће 

kom 5,00 

  

 

22. 

Испорука и уградња лоптасте славине 

5/4" DN32 Caleffi навојна веза  или 

одговарајуће 

kom 9,00 

  

 

23. 

Испорука и уградња неповратног 

вентила  6/4"  DN 40 Caleffi навојна веза 

или одговарајуће 

kom 1,00 

  

 Испорука и уградња неповратног kom 2,00   
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24. вентила  5/4"  DN 32 Caleffi навојна веза  

или одговарајуће 

 

25. 

Испорука и уградња Косог регулационог 

вентил 6/4" Stromax HERZ  или 

одговарајуће 

kom 1,00 

  

 

26. 

Испорука и уградња хватача нечистоће  

DN  40  са прирубницама контра 

прирубницама сетом вијака и заптиваћа   

или одговарајуће 

kom 1,00 

  

 

27. 

Испорука и монтажа челичних бешавних 

цеви  6/4"-DN40 -f48,3x2,6JUS C.B5.221   

 

m 5,00 

  

 

28. 

Испорука и монтажа Cu цеви 35x1 

 
m 42,00 

  

 

29. 

Испорука и уградња сабирника и 

разделника од цеви 2"- DN 50 -

f60,3x2,9JUS C.B5.221   L=350(mm) са 

улазом и излаом за Cu цев 42x1 и 

прикљућцима за термометар манометар 

и испусну славину  

kom 2,00 

  

30. Испорука и уградња термометра са 

биметалом f80 до 100(0C)-аксијални 

прикључак са цевним прикључком-muf  

set 6,00 

  

 

31. 

Сет за контролу притиска манометар f80 

до 6(bar) комплет 6 мини лоптасте 

славине NP6- 3/8"са холендерским 

везама  

set 6,00 

  

 

32. 

Испитивање на непропусност и чврстоћу 
pauš   

  

33 Заштита свих уграђених водова 

темељним премазом 
m 30,00 

  

 

34. 

Испорука и монтажа цевне 

изолације,изолација мора бити прописне 

дебљине,  Коефицијент провођења 

топлоте мора бити мањи или једнак 

λ=0.041W/mºC на 10ºC просечне 

температуре, односно 0.061W/mК при 

90ºC просечне температуре. Изолацију 

поставити тако да буде омогућен прилаз 

вентилима развода. 

   

  

 

 

Цевна изолација : ISO 42x13 

 
m 42,00 

  

 Цевна изолација : ISO 35x13 

 
m 5,00 

  

 

35. 

Бетонирање пода котларнице  МB30 са 

северне  У цену улазе земљани радови, 

арматура и оплата. Обрачун по m2 

изведеног пода 

m2 64,00 

  

 

36. 

Припремно завршни радови 

 
pauš   

  

 

37. 

  Противпожарни апарат  (под сталним 

притиском) S-9  

 

kom 2,00 

  

38. Противпожарни апарат  CO2-5   

 
kom 1,00 
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УКУПНО  XI: 

 

XII  ЦЕНТРАЛНИ РАЗВОД ДО УГРАДНИХ ОРМАНА 

 Испорука и монтажа опреме централног 

развода  од котларнице до уградних 

ормана грејних кругова. Монтажа 

цевовода у хоризонталном положају под 

плафоном приземља и спрата (изнад 

спуштеног плафона - амстронга). 

Вертикале до уградних ормана укопане у 

зиду и затворене ригипс траком 

д=10(mm)   

  

 

1. 

Пробијање отвора кроз међуспратну 

конструкцију - подест степеништа према 

приложеној техничкој документациј и 

уградња заштитних чаура 

pauš   

  

2. Испорука и монтажа Cu  цеви 42x1 m 52,00   

 

3. 

 Испорука и монтажа Cu  цеви  35x1 

 
m 26,00 

  

 

4. 

Испорука и монтажа  Cu  цеви 28x1 

 
m 54,00 

  

 

5. 

Испорука и монтажа Cu цеви   22x1 

 
m 134,00 

  

 

6. 

Испорука и монтажа  Cu   цеви 18x1 

 
m 90,00 

  

 

7. 

Репроматеријал (Cu фитинг, ослонци и 

обујмице цевовода материјал за тврди 

лем тех. гасови 

20% od stavke 2 -6 

  

 

8. 

Испорука и монтажа заштитних чаура 

цев 6/4"DN40 f 48,3x2,6 
m 1,40 

  

 

9. 

Испорука и монтажа заштитних чаура 

цев 5/4"DN40 f 42,3x2,6 
m 1,40 

  

 

10. 

Испорука и монтажа заштитних чаура 

цев 6/4"DN40 f 21,3x2 
m 3,20 

  

 

11. 

Испорука и уградња навојне лоптасте 

славине 5/4" са припадајућим Мs 

адаптерима веза са Cu цеви  

kom 2,00 

  

 

12. 

Испорука и уградња навојне лептир 

лоптасте славине 1" са припадајућим Мs 

адаптерима веза са Cu цеви  

kom 1,00 

  

 

13. 

Испорука и уградња Косог регулационог 

вентил 5/4"  Stromax HERZ   или 

одговарајуће 

kom 2,00 

  

 

14. 

Испорука и уградња Косог регулационог 

вентил 1"  Stromax HERZ или 

одговарајуће 

kom 1,00 

  

 

15. 

Испорука и уградња одзрачне посуде са 

изолацијом d20(mm)  
kom 2,00 

  

16. Лоптаста славина1/2" навојна веза 1/2"  kom 2,00   

17. Испирање система успонскух водова pauš     

 

18. 

Испитивање на непропусност успонских 

водова према техничким условима из 

пројекта 

pauš   

  

 

19. 

Заштита свих уграђених водова 

темељним премазом - прајмер 
m 356,00 

  

 

20. 

Испорука и монтажа цевне изолације 

централног развода до уградних ормана. 
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Изолација мора бити прописне дебљине,  

Коефицијент провођења топлоте мора 

бити мањи или једнак λ=0.041W/mºC на 

10ºC просечне температуре, односно 

0.061W/mК при 90ºC просечне 

температуре. Изолацију поставити тако 

да буде омогућен прилаз вентилима 

развода. 

 цевна изолација : ISO  42x13 m 52,00   

 цевна изолација : ISO 35x13 

 
m 26,00 

  

 цевна изолација  : ISO 28x13 

 
m 54,00 

  

 цевна изолација  : ISO 22x13 

 
m 134,00 

  

  цевна изолација  : ISO 18x13 

 
m 90,00 

  

 

УКУПНО  XII: 

 

 

XIII   ИНСТАЛАЦИЈА ГРЕЈАЊА У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 

 Инсталацију грејања извести 

вишеслојним алупеx цевима димензија 

Φ18x2mm, изолованих,  и монтираних 

директно у зид изнад пода. Као грејна 

тела изабрани су Аl радијатори 

GLOBAL-VOH или одговарајуће . Сви 

радијатори снабдевени су  и ручним 

одзрачним и испусним славиницама. 

Веза грејних кругова са централним 

разводом преко предфабрикованог 

уградног ормана.   

  

 

1. 

Испорука и уградња Аl радијатора  

GLOBAL-VOH  600 или одговарајуће 
kom 297,00 

  

 

2. 

Испорука и уградња Аl радијатора  

GLOBAL-VOH  500 или одговарајуће 
kom 191,00 

  

 

3. 

Испорука и монтажа спојница 

алуминијумских ребара  GLOBAL-VOH  

или одговарајуће 

kom 856,00 

  

 

4. 

Испорука и монтажа сета -  завршних 

чепова и чепова са редукцијом и 

заптивача за монтажу уронских вентила 

Те Sа, испусне славине Caleffi и 

идзрачног вентила Те Sа (сет по грејном 

телу) или одговарајуће 

set 60,00 

  

 

5. 

Испорука и монтажа сета носача са 

припадајућим вијцима и типловима за Аl 

радијатор  GLOBAL-VOH монтажа на 

зид (сет по грејном телу) или 

одговарајуће 

set 60,00 

  

 

6. 

Испорука и уградња уронског 

радијаторског вентила за једноцевни 

систем 50% Те Sа 

kom 53,00 

  

 

7. 

Испорука и уградња уронског 

радијаторског вентила за двоцевни 

систем 100% Те Sа 

kom 7,00 

  

 Уронска цев за вентил  L=300 kom 60,00   
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8.  

9. Испорука и уградња термо глава Те Sа kom 60,00   

 

10. 

Испорука и уградња радијаторске 

испусне славине CALEFFI - 1/2 или 

одговарајуће 

kom 60,00 

  

 

11. 

Испорука  дренажног црева испусне 

славине Caleffi складиштена у уградним 

орманима (по две резерве) или 

одговарајуће 

kom 14,00 

  

 

12. 

Испорука и уградња радијаторске 

одзрачне славине CALEFFI -1/2" или 

одговарајуће 

kom 60,00 

  

 

13. 

Испорука и уградња прикључка - 

спојнице за уронске радијаторске 

вентиле  АLPEX  18x2 

kom 120,00 

  

14. Испорука и уградња зидног колена за 

аlupex цев 18x2 
kom 60,00 

  

 

15. 

Штемање канала у зиду изнад пода за 

монтажу Аlupex цеви и канала од 

плафона до уградног ормана грејног 

круга 

m 210,00 

  

 

16. 

Испорука и уградња  АLPEX  цеви 18x2 

постављена у изолацији дебљине 

д=6(mm) 

m 369,00 

  

 

17. 

Испорука и уградња мерно регулационог 

предфабрикованог уградног ормана 

ознаке UО2 у конфигурацији опреме 

према приложеној документацији за АB - 

QМ 15 и Мultical 402-0,6(m3/h)-L=110-

G3/4" + Мbas МОДУЛ за фомирање цене 

користи цртеж или одговарајуће 

kom 1,00 

  

 

18. 

Испорука и уградња мерно регулационог 

предфабрикованог уградног ормана 

ознаке UО3 и UО4 у конфигурацији 

опреме према приложеној документацији 

за АB-QМ 20 и  Мultical  402-0,6(m3/h)-

L=110-G3/4" + Мbas МОДУЛ за 

фомирање цене користи цртеж или 

одговарајуће 

kom 2,00 

  

 

19. 

Испорука и уградња регулационог 

предфабрикованог уградног ормана 

ознаке UО1  у конфигурацији опреме 

према приложеној документацији за АB-

QМ 15  за фомирање цене користи цртеж 

или одговарајуће 

kom 1,00 

  

 

20. 

Испорука и уградња регулационог 

предфабрикованог уградног ормана 

ознаке UО5, UО6 и UО7  у 

конфигурацији опреме према приложеној 

документацији за АB-QМ 20  за 

фомирање цене користи цртеж или 

одговарајуће 

kom 3,00 

  

 

21. 

Испирање цевовода унутрашње 

инсталације од прикључног места са 

грејним телима 

kom 7,00 

  

 

22. 

Испитивање на непропусност грејних 

кругова и уградних ормана према 
kom 7,00 
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ЗБИРНА   РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I ГРАЂЕВИНСКО И ГРАЂЕВИНСКО -ЗАНАТСКИ 

РАДОВИ 

 

II ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ   ИНСТАЛАЦИЈЕ  

III МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 

 

          

           УКУПНО   без ПДВ-а: 

 

                

                 ПДВ 20%: 

 

            

           УКУПНО СА ПДВ: 

 

 

 

 

 

У _________, _______.2016.године         (М.П.)        ______________________________ 

                                                                           (потпис одговорног лица понуђача) 

 техничким условима из пројекта 

 

23. 

Затварање канала алупеx развода ригипс 

траком ширине 100(mm)  д=10(mm) 
m 180,00 

  

 

24. 

Бојење ригипс траке,  полудисперзивном 

бојом у  тону зида и два премаза. 

Обрачун по m2. 

m2 18,00 

  

 

25. 

Регулација и балансирање система 

централног грејања (огранци приземља и 

спрата и грејних кругова у уградним 

орманима 

pauš   

  

 

УКУПНО  XIII: 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 

 

XI       Котларница 

 

 

XII     Централни  развод  до  уградних  ормана 

 

 

XIII    Инсталација грејања у пословном простору 

 

УКУПНО 

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ-ИНСТАЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 

 без ПДВ-а 

 


