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Република Србија  

ОПШТИНA КУРШУМЛИЈА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

Број: III-404/2-92/2018 

Дана: 19.11.2018.године  

Интернет страница наручиоца:  

www.kursumlija.org 

К у р ш у м л и ј а  

 

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

Ул. Пролетерских бригада бб 

18430 КУРШУМЛИЈА 
              

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА  бр. 92/2018 

 

Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта 

„Чаролија“ у Куршумлији 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

 

 

 

 Датум и време: 

 

 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда: 

 

  19.12.2018. године до 11,00 сати 

 Јавно отварање понуда: 

 

  19.12.2018. године у 11,15 сати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Куршумлија 

                                Новембар, 2018. године 
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке радова у отвореном 
поступку (бр. III-404/2-92/2018 од  16.11.2018. године) и Решења о образовању Комисије за јавну 
набавку радова у отвореном поступку (бр. III-404/2-92/2018 од 16.11.2018. године), припремљена 
је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 за јавну набавку у отвореном поступку,  набавка радова број 92/2018 

Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Врста, техничке карактеристике(спецификација), квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, начин 

спровођења контрола и обезбеђивање гаранције квалитета, 

рок извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и др. 

4 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5 

IV Критеријуми за доделу уговора 10 

V Обрасци који чине саставни део понуде 11 

V-1 Образац понуде  12 

V-2 Образац  структуре цене  16 

V-3 Образац трошкова припреме понуде 41 

V-4 Образац изјаве о независној понуди 42 

V-5 Образац изјаве у вези члана 75. Став 2. ЗЈН - Образац изјаве о 

поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде 

43 

V-6 Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења 

за добро извршење посла и достављање банкарске гаранције 

за повраћај аванса 

44 

V-7 Списак изведених радова 45 

V-8 Листа кадровске опремљености 46 

V-9 Листа техничке опремљености 47 

V-10 Потврда о реализацији уговора 48 

      VI Модел уговора   49 

      VII Упутство понуђачима  како да сачине понуду 58 

 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 66 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца: Општина Куршумлија 

Адреса: улица Пролетерских бригада  бб,  Куршумлија 18430. 

ПИБ:  100622853 

Матични број: 07132727 

Број рачуна: 840-109640-38 

Телефон: 027/381-402 

Интернет адреса наручиоца: www.kursumlija.org 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и 

подзаконским актима. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 92/2018 су радови – Извођење радова на изградњи II фазе дечијег 

обданишта „Чаролија“ у Куршумлији. 

 

4. Назив и ознака из општег речника набавке:  

45214100 – Радови на изградњи зграда за дечије вртиће. 

 

5. Циљ Поступка: 

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

 

6. Резервисана јавна набавка:  

Није у питању резервисана јавна набавка 

 

7. Електорнска лицитација: 

Не спроводи се електронска лицитација 

 

8. Контакт: 

Е-mail adresa: javnenabavke@kursumlija.org  

телефон : 027-381-383, локал 113 

Факс: 027-381-785 
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА , НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КАВЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

 

            Објекат комбиноване дечије установе у насељу Расадник у Куршумлији  је предвиђен за 

реализацију у фазама при чему I фаза садржи једну функционалну целину док би се друга могла 

градити према потребама, броја и структуре деце. 

        Прва фаза је изграђена 2005.  године и објекат је у функцији и има употребну дозволу од 

2007 године . У току експлоатације указала се потреба за магацинским простором-складишним  

као и за још  просторија за дневни боравак деце и др, са санитарним чвором.Постоје много 

захтегва за коришћење услуга Дечијег вртића што би се решило изградњом II фазе. 

         Овом фазом изградње би се покриле управо потребе описане у претходном ставу и 

омогућило нормално функционисање објекта за дужи период. 

          Приликом извођења радова простор на коме се радови изводе мора бити физички 

обезбеђен од приступа деце одговарајућим оградама а бука и прашина се мора свести на најмању 

меру.Све остало је описано у позицијама које се изводе а евентуални вишкови или мањкови се 

неће обрачунавати већ ће се финансијски изрвнавати према понуђеним ценама и у оквиру 

уговорене цене. 

Непредвиђени радови уговориће се накнаднао у складу са привћаним позицијама и ценама 

из дате Понуде. 

 Предвиђеним пројектом завршава се  II фаза Дечије вртића у насељу Расадник  на бази 

постојеће пројектне  документације на основу које је урађена I фаза. 

 

Врста, техничке карактеристике:   
Врста, техничке кактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Обрасцу структуре 

цена са упутством како да се попуни. 

 

Квалитет и количина радова: 

У складу са захтевима из Обрасца структуре цена са упутством како да се попуни. 

 

Опис радова: 

Oпис радова дат је у Обрасцу структуре цена са упутством како да се попуни. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђења и гаранција квалитета:  

Контрола  извршених радова  се  врши  од  стране  стручног лица грађевинске струке, 

именованог од стране наручиоца чиме ће бити обезбеђено  вршење  стручног  надзора  

над  извршењем  уговорних обавеза Извођача.  

 

Место извршења радова: Дечији вртић „Чаролија у Куршумлија, кат.парцела 1733 КО Куршумлија. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

                                       

У поступку јавне набавке број 92/2018 понуђач мора да докаже да испуњава обавезне и додатне 

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

учешће у поступку јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели и то: 

 

Ред. 

број 
1 - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (члан 75. став 1 ЗЈН) 

1.1 
да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

 

 Доказ за правно 

лице: 

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 из 

одговарајућег регистра;  

1.2 

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

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

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

кривично дело преваре;  

доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.  

 

Доказ за правно 

лице:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда, 

односно надлежне полицијске управе 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:  

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).  

Доказ за физичко 

лице:  

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, 



6/ 66 

  

 

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).  

1.4 

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

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда  

 

Доказ за правно 

лице:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 

јавних прихода;  

Доказ за 

предузетнике:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода;  

Доказ за физичко 

лице:  

Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе 

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода;  

1.5 
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  

 Доказ за правно 

лице:  

У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за 

обављање делатности није предвиђена посебним прописом 

Доказ за 

предузетнике:  

У поступку предметне набавке дозвола надлежног органа за 

обављање делатности није предвиђена посебним прописом 

Ред. 

број 
2 - ДОДАТНИ УСЛОВИ (члан 76. став 2. ЗЈН ) 

2.1 

Пословни капацитет :  

Да је понуђач у последње 3 године (2015, 2016, 2017) извео истородне радове које су 

предмет јавне набавке, односно радове на објектима високоградње у вредности од 

најмање 70.000.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

Доказ за правно 

лице:  

Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане 

ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са 

Наручиоцем;  

и 

попуњен образац – Списак изведених радова (Образац V-7) 

Потврда о реализацији уговора (Образац V-10) 

Доказ за 

предузетнике:  

Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане 

ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са 

Наручиоцем;  

и 

попуњен образац – Списак изведених радова (Образац V-7) 

Потврда о реализацији уговора (Образац V-10) 

Доказ за физичко 

лице: 

  

Понуђач мора да достави копију комплетне оверене окончане 

ситуације за радове које је навео и копије потписаних уговора са 

Наручиоцем;  

и 

попуњен образац – Списак изведених радова (Образац V-7) 
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Потврда о реализацији уговора (Образац V-10) 

2.2. 

Кадровски капацитет: 

Најмање 30 (тридесет)  запослених радника од којих су најмање 2 (два) запослених 

дипломираних грађевинских инжењера, од којих је један са лиценцом бр.410, или  412, 

или 413 или  430 или 450. и 4 (четири) одговорна извођача радова са лиценцом; 410 или 

412 и  413, 430 и 450. 

 

Доказ за правно 

лице:  

 

-М обрасце  (ознака подоразаца зависи од основа ангажовања па у 

складу са тим и доставити исти) и уговор о раду за лица у радном 

односу (одређено или неодређено време), 

-М образац и уговор о делу/уговора о обављању повремених или 

привремених послова или други уговор о радном ангажовању за 

лица ван радног односа 

- за дипломираног инжењера, лична лиценца са подврдом 

Инжењерске коморе да је носилац лиценце платио чланарину и да 

му решењем Суда части иста није одузета 

и 

попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац V-8) 

Доказ за 

предузетнике:  

 

-М обрасце  (ознака подоразаца зависи од основа ангажовања па у 

складу са тим и доставити исти) и уговор о раду за лица у радном 

односу (одређено или неодређено време), 

-М образац и уговор о делу/уговора о обављању повремених или 

привремених послова или други уговор о радном ангажовању за 

лица ван радног односа 

- за дипломираног инжењера, лична лиценца са подврдом 

Инжењерске коморе да је носилац лиценце платио чланарину и да 

му решењем Суда части иста није одузета 

и 

попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац V-8) 

Доказ за физичко 

лице:  

 

-М обрасце  (ознака подоразаца зависи од основа ангажовања па у 

складу са тим и доставити исти) и уговор о раду за лица у радном 

односу (одређено или неодређено време), 

-М образац и уговор о делу/уговора о обављању повремених или 

привремених послова или други уговор о радном ангажовању за 

лица ван радног односа 

- за дипломираног инжењера, лична лиценца са подврдом 

Инжењерске коморе да је носилац лиценце платио чланарину и да 

му решењем Суда части иста није одузета 

и 

попуњен образац – листа кадровске опремљености (Образац V-8) 

2.3. 

Техничкики капацитет:  
1) Комбинована машина за ископ:  багер - ровокопач,             1. ком,     
2)  Доставно возило (носивости минимум 3,5 тона)     2. ком,     
3)  Камион кипер (носивости минимум 8 тона),                         1. ком,  
4)  Градилишни кран , (носивости минимум 500 кг),                 1. ком, 
5)  Рамовска фасадна скела,                          мин. 600м

2
,  

6)  Вибро ваљак минимум                                                           кг.1000 

 
Доказ за правно 

лице:  

 

-копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом 

понуђача) са стањем на дан 31.12.2017. (уз обавезно обележавање 

опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном 

документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за 
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механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије 

уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач 

корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о 

закупу за механизацију и опрему, 

и 

 -попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац V-9) 

Доказ за 

предузетнике:  

 

-копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом 

понуђача) са стањем на дан 31.12.2017. (уз обавезно обележавање 

опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном 

документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за 

механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије 

уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач 

корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о 

закупу за механизацију и опрему, 

и 

-попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац V-9) 

Доказ за физичко 

лице:  

 

-копија пописне листа основних средстава (која је оверена печатом 

понуђача) са стањем на дан 31.12.2017. (уз обавезно обележавање 

опреме на пописној листи, која је тражена конкурсном 

документацијом) или копије фактура или уговора о куповини за 

механизацију и опрему у сопственом власништву, односно копије 

уговора о лизингу за механизацију и опрему чији је понуђач 

корисник у складу са прописима о лизингу, односно уговора о 

закупу за механизацију и опрему, 

и 

-попуњен образац – листа техничке опремљености (Образац V-9) 

3 – УСЛОВ (члан 75. став 2. ЗЈН) 

 

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

условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности, која је на 

снази у време подношења понуде 

Доказ за правно 

лице:  

Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. 

ст. 2. Закона (Образац V-5) 

Доказ за 

предузетнике:  

Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. 

ст. 2. Закона (Образац V-5) 

Доказ за физичко 

лице:  

Попуњена, потписана и оверена Изјаве о испуњавању обавеза из чл. 75. 

ст. 2. Закона (Образац V-5) 

 

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

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

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

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

 У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе 

о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.  

 Понуђач који је регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 

не доставља доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. 

ЗЈН. 
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  Понуђач који је регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не мора 

да достави доказ из члана 75. став 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре  

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

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

документ.  

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

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

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

те државе.  

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

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

државе.  

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

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

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

копију свих или појединих доказа. Изабрани понуђач ће, у року од најмање пет дана од дана 

пријема писаног позива Наручиоца, доставити на увид тражени оригинал или оверену копију 

доказа о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН. Ако понуђач у остављеном року не достави на 

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

неприхватљиву.  

 Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том 

приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, 

понуда ће се одбити као неприхватљива. 

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

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

који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  

 Понуда мора да садржи све доказе тражене Конкурсном документацијом као и попуњене, 

потписане и оверене обрасце из Конкурсне документације.  

 Обрасце који су у конкретном случају неприменљиви, понуђач није у обавези да потпише, 

овери и достави. 

  На сваком обрасцу Конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 

печатом и потпише и то:  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити оверен и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе на 

подизвођаче могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или од стране 

овлашћеног лица подизвођача. 

 - Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу бити 

оверени и потписани од стране овлашћеног лица носиоца посла или овлашћеног лица члана групе 

понуђача.  

 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 
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IV – КРИТЕРИЈУМИ  ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

                                      

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

 Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без 

ПДВ-а. 

 

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

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 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 за извођење радова.  

-  Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

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

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

најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба наручилац ће 

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

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

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

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 

путем жреба. 
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V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

Образац бр. V-1 Образац понуде 

Образац бр. V-2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Образац бр. V-3 Образац трошкова припреме понуде 

Образац бр. V-4 Образац изјаве о независној понуди 

Образац бр. V-5 Образац изјаве у вези члана 75.Став 2.ЗЈН – Образац изјаве о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подошења понуде 

Образац бр. V-6 Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро 

извршење посла и достављање банкарске гаранције за повраћај аванса. 

Образац бр. V-7 Списак изведених радова 

Образац бр. V-8 Листа кадровске опремљености 

Образац бр. V-9 Листа техничке опремљености 

Образац бр. V-10 Потврда о реализацији уговора 

Поглавље VI Модел уговора 

Прилог Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за 

повраћај авансног плаћања у висини одобреног аванса од 9.500.000,00 динара 

са ПДВ-ом. 

Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује 

испуњеност услова (део под III у конкурсној документацији) 

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

набавке – уколико понуду подноси група понуђача 
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V-1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број: 92/2018 -  „Извођење 

радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“ 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача:  

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

Име особе за контакт:  

 

Електронска адреса понуђача  

(e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2)   ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

понуду подноси група понуђач 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

Напомена:  

 

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

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

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

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

  

Адреса: 
 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Врста – величина правног лица 

(заокружити) 

А: Велико 

Б: Средње 

В: Мало 

Г: Микро 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

 

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

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  

 

„Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“ 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима 

без ПДВ-а 
 

Словима: 

ПДВ 20%:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима 

са ПДВ-ом 
 

Словима: 

Услови  плаћања:   

 

Уплата аванса од 9.500.000,00 динара са 

ПДВ-ом након испостављања авансног 

рачуна и достављања финансијског 

обезбеђења,  а остали уговорени износ у 

року од _____ дана од дана 

испостављања оверених и привремених 

ситуација. 

Рок завршетка: 

 

_____ календарских дана од дана 

увођења изабраног извођача у посао. 

Рок важења понуде 

(не краће од 60 дана) 
_____ дана од дана отварања понуде. 

 

 

Датум                       Понуђач 

         М. П.  

       _____________________            __________________________ 

 

 

Напомене:  

 

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

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

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 

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

понуде за сваку партију посебно 
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V-2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

„Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“ 

 

         Ред. 

број 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Једин

ица 

мере 

Количин

а 

Цена по 

јед. мери 

без ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 

 

  

 
1 2 3 4 5 6(5х4) 

 
А) ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

 
I   П Р И П Р Е М Н И     Р А Д О В И 

 

 

1. 

Рушење дела фасадног зида од гитер 

блока д=25цм комплет са обложним 

зидом и изолацијом. Рушење изводити 

стручно и пажљиво без оштећења 

делова постојећег објекта. Шут 

утоварити и одвести на депонију 

удаљености до 3 км. Обрачун по м
3
 

порушеног зида м
3
 11,80     

 

 

2. 

Рушење парапетног  зида поред терасе 

ради извођења темеља новог зида.  

Шут од порушеног зида и темеља 

утоварити и одвести на депонију 

удаљености до 3 км. Обрачун по м
3
 

порушеног зида м
3
 17,48     

 

 
укупна вредност припремних радова:   

 

 
II З Е М Љ А Н И     Р А Д О В И 

  

1. 

Машински ископ земље у широком 

откопу до коте предвиђене у пројекту. 

Откопану земљу користити за 

насипање у темељ а вишак утоварити 

и одвести на депонију. Обрачун по м
3
 

земље у самониклом стању. м
3
 188,27     

 

  

 

2. 

Ручни ископ земље III и IV категорије 

за темељне стопе и траке са утоваром 

и одвозом на депонију до 3 км. 

Обрачун по м
3
 ископане земље у 

самониклом стању м
3
 12,20     

 

 

3. 

Насипање и набијање земље из ископа 

у темеље у слојевима од по 20 цм. 

Набијање вршити уз квашење до 

оптималне влажности. Oбрачун по м
3
  

насипаНасипање и набијање земље из 

ископа у темеље у слојевима од по 20 

цм. Набијање вршити уз квашење до 

оптималне влажности. Oбрачун по м
3
  

насипа  

 

 

 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

672,59     

 

 

4. 
Планирање и набијања дна ископа са 

тачношћу ± 2 цм. Обрачун по м
2
 м

2
 396,00     
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испланиране површине. 

 

5. 

Набавка, довоз, разастирање и 

планирање тампон слоја шљунка д=10 

цм испод подова темељних трака и 

стопа стубова. Обрачун радова се 

врши по м
2
 уграђеног тампона   м

2
 396,00     

 

 

6. 

Израда тампонског слоја од природног 

шљунка у слојевима датим у пројекту, 

са набијањем до потребне 

стишљивости м
3
 188,27     

 

 

7. 

Обележавање терена, расчишћавање 

терена од ниског растиња и скидање 

хумуса у слоју од 20 цм са 

разастирањем на терену око објекта м
2
 396,00     

 

 

8. 

Машински ископ земље у широком 

откопу  на дубини од 0-2 м. Обрачун 

по м
3
 земље у самониклом стању.  м

2
 702,80     

 

 

9. 

Насипање и набијање земље у 

слојевима око зидова и стопа темеља. 

Oбрачун по м
3
  насипа  м

3
 672,59     

 

 

10. 
Ручни ископ земље за темеље стубова 

самаца. Обрачун по м
3
 м

3
 7,50     

 

 

11. 

Одвоз вишка ископане земље са 

градилишта камионом на место које 

одреди надзорни орган м
3
 405,57     

 

 
укупна вредност земљаних радова:   

 

 
III  Б Е Т О Н С К И   И   А Р М И Р А Н О Б Е Т О Н С К И     Р А Д О В И 

 

 

1. 

Набавка и уградња бетонских плочаса 

утиснутим рељефомдим 30/30 д=6 

цмна бетонској подлози у цементном 

малтеру 

 

 

 

м
2
 

 

 

 

253,02     

 

 

2. 

Бетонирање темељних и подрумских 

зидова д= 25 цм  бетоном МБ 30 у 

потребној оплати. Обрачун по м
3
са  

урачунатом оплатом. м
3
 16,68     

 

 

3. 

Изра лако армиране бетонске подлоге 

д=10 преко тампона од шљунка за под 

подрума и спољних тераса, бетоном 

МБ 30 армиране према статичком 

пројекту м
2
 324,83     

 

 

4. 

Израда цементне кошуљицљ као 

подлоге подовима од раркета, 

керамике, вин-флекса и сл у дебљини 

од 2-5 цм м
2
 358,83     

 

 

5. 

Израда лучне риголе од 

водонепропус-ног цементног малтера 

ширине 25 цм и дебљине плоче 8 цм м
1
 39,04     

 

 

6. 
Израда АБ пине косе плоче армиране 

према статичком прорачуну у м
2
 225,02     
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потребној оплати. Дебљина плоче 10 

цм лучна и равна 

 

7. 

Израда АБ пуне плоче армиране 

према статичком прорачуну д=14 цм 

МБ 30 м
3
 46,95     

 

 

8. 

Израда АБ ферт конструкције 

армиране према цтатичком прорачуну 

и детаљима арматуре м
2
 138,70     

 

 

9. 

Израда АБ крстате плоче д=10 цм 

армиране према статичком прорачуну 

и детаљима арматуре 

 

 

м
2
 

 

 

99,50     

 

 

10. 

Израда АБ греда разних облика, конт-

инуалних носача, подвлака и сл. Бето-

ном МБ 30 армиран према статичком 

прорачуну м
3
 29,89     

 

 

11. 

Израда АБ ситноребрасте таванице д= 

12 цм, у свему према статичком 

прорачуну м
2
 21,00     

 

 

12. 

Израда АБ вертикалних серклажа 

бетоном МБ 30 према статичком 

прорачуну и детаљима арматуре м
3
 14,45     

 

 

13. 

Израда АБ хоризонталних и косих 

серклажа бетоном МБ 30 према 

статичком прорачуну и детаљима 

арматуре м
3
 7,80     

 

 

14. 

Израда АБ тракастих темељних стопа 

у свему према пројекту и детаљима 

арматуре. МБ 30 м
3
 12,68     

 

 

15. 

Израда АБ  темељних стопа стубова 

самаца у свему према пројекту и 

детаљима арматуре. МБ 30 м
3
 9,36     

 

 

16 

Израда АБ стубова квадратног и 

правоугаоног пресека бетоном МБ 30 

армираних према пројекту и детаљима 

арматуре м
3
 11,41     

 

 

17 

Израда АБ темељних зидова бетоном 

МБ 30 у двостраној оплати у свему 

према мерама из пројекта и детаљима 

из прорачуна м
3
 88,90     

 

 

18 

Израда АБ степеништа бетоном МБ 

30 дебљине плоче 14 цм заједно са 

подесним гредама, димензија према 

детаљима из пројекта и статичког 

прорачуна м
3
 3,05     

 

 

19 

Израда АБ подесних плоча бетоном 

МБ 30 д=14 армираних према 

статичком прорачуну и детаљима м
2
 2,28     

 

 

20 
Израда слоја мршавог бетона испод 

стопа темеља и темељних трака м
2
 163,00     
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бетоном МБ 15 д=5 цм 

 
укупна вредност бетонских и армиранобетонских радова:   

 

 
IV  A Р М И Р А Ч К И     Р А Д О В И 

 

 

1. 

Набавка, чишћење, исправљање, 

сечење, савијање, пренос, постављање 

и везивање арматуре у свему према 

статицком прорацуном идетаљима 

арматуре, без обзира на пречник и 

сложености исте. Количина арматура 

дата је приближно на бази количине 

армираног бетона 

 

 

 

 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

 

 

 

17.330,00     

 

 
укупна вредност бетонских и армиранобетонских радова:   

 

 
V  З И Д А Р С К И     Р А Д О В И 

 

 

1. 

Зидање унутрашњих и спољних 

зидова глиненим гитер блоковима 

д=20цм и д=25цм. Обрачун по м
3
 м

3
 88,60     

 

 

2 

Зидање унутрашњих преградних 

зидова опеком на кант  д=7цм у 

цементном малтеру. Обрачун по м
2 

за 

израду армирано бетонских 

хоризонталних и вертикалних 

серклажа који служе за укрућење зида  м
2
 88,60     

 

 

3 

Зидање унатрашњих преградних 

зидова шупљом опеком  д=12цм у 

продужном малтеру. Обрачун по м
2
 за 

израду армирано бетонских 

хоризонталних и вертикалних 

серклажа који служе за укрућење зида  м
2
 67,35     

 

 

4 

Зидање спољних фасадних зидова 

шупљом опеком у продуженом 

малтеру заједно са термо изолацијом 

од стиропора  д=8цм. Обрачун по м
2
 м

2
 378,05     

 

 

5 
Малтерисање унутрашњих зидова. 

Обрачун по м
2
 м

2
 597,16     

 

 

6 

Малтерисање плафона преко 

армиранобетонске међуспратне 

конструкције, продуженим малтером  

у два слоја са предходним прскањем 

површина цементним млеком. 

Обрачун по м
2 

 м
2
 367,52     

 

 
укупна вредност радова за зидарске радове:   

 

 
VI Р А З Н И      З И Д А Р С К И     Р А Д О В И 

 

 

1. 

Набавка и постављање тер хартије 

преко дашчане подлоге на кровној 

конструкцији. Обрачун по м
2 
 м

2
 587,35     

 

 

2 

Израда термо изолације, 

међуспратних, таванских, кровних и 

подних конструкција 

термоизолационим материјалима         
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врсте и дебљине према прорачунима 

пројектанта термичке заштите. 

Обрачун по м
2 

 

 

2.а тврдопресовани у подовима д= 5цм м
2
 409,51     

 

 

2.б у фасадним зидовима д= 8цм м
2
 340,29     

 

 

2.в изнад подрума д= 10цм м
2
 90,68     

 

 

3 

Набавка и постављање ПВЦ фолије 

као заштите термо изолације. Обрачун 

по м
2 
 

 

 

м
2
 

 

 

412,00     

 

 

4 
Набавка и постављање ПЕ фолије као 

парна брана. Обрачун по м2 м
2
 706,00     

 

 

5 

Израда термо изолације косе кровне 

плоче, плоче камене вуне д=10цм. 

Обрачун по м
2
 м

2
 185,27     

 

 

6 

Израда хоризонталне хидро изолације 

подова који леже на земљи од хладног 

премаза и два врућа премаза 

битуменом и слоја тер хартије између 

њих м
2
 666,88     

 

 
укупна вредност радова за разне зидарске радове:   

 

 
VII Ч Е Л И Ч Н А      К О Н С Т Р У К Ц И Ј А 

 

 

1. 

Израда и монтажа челичне 

конструкције у свему према статичком 

прорачуну. Све везе постићи начином 

како је то дато у детаљима. Пре 

монтаже све гвоздене делове очистити 

од металног сјаја пескарењем или 

челичном четком и заштитити два 

пута темељном бојом (заштита од 

корозије) потом бојити бојом за 

челичу конструкцију у свему према 

упутству произвођача. Обрачун по кг 

утрошене фарбе кг 3.729,45     

 

 
укупна вредност радова за челичну конструкцију:   

 

 
VIII  Т Е С А Р С К И    Р А Д О В И 

 

 

1. 

Израда дрвене кровне конструкције од 

здраве резане чамове грађе II класе. 

Изарада према пројекту и статичком 

прорачуну. Обрачун по м
2
 

хоризонталне пројекције крова.  м
2
 417,26     

 

 

2 

Израда дашчане подлоге преко дрвне 

кровне конструкције чамовим даскама 

д=2,5цм. Обрачун по м
2
.  м

2
 417,26     

 

 

3 

Израда, монтажа и демонтажа лаке 

фасадне скеле од гвоздених цеви са 

подом и заштитном оградом м
2
 480,00     

 

 

4 

Израда и монтажа храстових талпи 

д=4,8 цм шрафљењем преко челичне 

потконструкције м
2
 13,36     
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укупна вредност радова за тесарске радове:   

 

 
IX  П О К Р И В А Ч К И    Р А Д О В И 

 

 

1. 

Покривање косих кровних површина 

равним двоструко пертлованим 

пластифицираним Ал. Лимом д=0,6 

мм  у тракама од по 50 цм м2 417,26     

 

 
укупна вредност радова за покривачке радове:   

 

 
X  С Т О Л А Р С К И      Р А Д О В И 

 

 

1. 

Унутрашњу и спољну столарију 

урадити по свим важећим прописима 

за грађенску столарију, а по описима 

датим у приложеним шемама. 

Обрачун по комаду за одређене 

димензије         

 

 

а) 

СПОЉНУ столарију урадити од ПВЦ 

шестокоморних профила са металним 

ојачањем, застакљено термоизолацио-

ним нискоемисионимтермопакетом од 

3 стакла 4+8+4+8+4 мм  којефицијент 

проводљивости топлоте                              

- за стакло  Ugmax = 0,7 W/m2* K               

- за оквир   Ufmax =1,3 W/m2*K               

Отварање према шеми око 

хоризонталне и вертикалне осе са 

унутрашнјим и спољашњим 

парапетним даскама оа Ал лима         

 

 

а.1 140х70 ком 2,00     

 

 

а.2 140х140 ком 3,00     

 

 

а.3 210х140 ком 6,00     

 

 

а.4 140х210 ком 1,00     

 

 

а.5 60х140 ком 9,00     

 

 

г) 123+124/96 ком 1,00     

 

 

  129+129/96 ком 2,00     

 

 

  129+129/210 ком 6,00     

 

 

  126/210 ком 2,00     

 

 

  210/210 ком 4,00     

 

 

  210/210+10 ком 1,00     

 

 

  123+124/210 ком 1,00     

 

 

  210х125 ком 2,00     

 

 

  210х140/10 ком 1,00     

 

 

2 

Врата урадити од ПВЦ профила са 

металним ојачањем застаклити 

сигурносним стаклом 4+15+4. 

Парапетни део урадити од 

алуминијумског сендвич панела и 

снавдети их елзет бравом и кључем         

 

 

2.а 120х200+70 ком 2,00     

 

 

2.б 210х200+70 ком 1,00     

 

 

3 Унутрашнја једнокрилна врата са         
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фиксним надсветлом. Костур врата 

урадити од резане чамове грађе а 

штокови од пуног дрвета. Крило 

обострано шперованоа надсветло 

застаклити сигурносним 

једноструким стаклом 4 мм фарбано и 

оковано са стандардним оковом без 

прага 

 

3.а 121/290 ком 1,00     

 

 

3.б 83/295 ком 1,00     

 

 

3.в 73/205 ком 3,00     

 

 

3.г 130/270 ком 1,00     

 

 

3.д 103/270 ком 4,00     

 

 

3.ђ 93/205 ком 5,00     

 

 

3.е 73/120 ком 7,00     

 

 

3.ж 101/270 ком 1,00     

 

 

4 

Фиксни унутрашнји прозород чамове 

ламелиране грађеофарбан и лакиран 

2х и застакљен сигурносним стаклом 

стакломд=4 односно 6 мм за веће 

површине         

 

 

4.а 262/160 ком 1,00     

 

 

4.б 159/160 ком 1,00     

 

 

4.ц 295/95 ком 1,00     

 

 

4.д 210/160 ком 1,00     

 

 

4.е 192/95 ком 2,00     

 

 

4.ф 260/160 ком 1,00     

 

 

4.г 157/160 ком 1,00     

 

 

4.х 161/195 ком 1,00     

 

 

4.и 162.5/95 ком 2,00     

 

 
укупна вредност радова за столарске радове:   

 

 
XI  Б Р А В А Р С К И      Р А Д О В И 

 

 

1. 

Све позиције браварије урадити по 

свим важећим стандардима, по 

детаљима произвођача уз предходну 

сагласност пројектанта а према 

описима из приложених шема. 

Обрачун по комаду за одређене 

димензије         

 

 

а) 40/120 ком 7,00     

 

 
Свега браварски радови   

 

 

4 

АЛУМИНАРИЈА. Улазна двокрилна 

врата са фиксним надсветлом од Ал 

профила  застакљено термо стаклом 

4+15+4 мм и снабдети бравом на 

закључавање. Пре коначне израде 

усагласити детаље са надзором         

 

 

4.а 326Х205+65+30 ком 1,00     

 

 

4.б 201Х220/80 ком 1,00     
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4.ц 100Х220+80 ком 1,00     

 

 
укупна вредност радова за алуминарију:   

 

 
XIII  К Е Р А М И Ч К И    Р А Д О В И 

 

 

1. 

Облагање подова подним керамичким 

плочицама I класе, домаће 

производње, боје и величине по 

накнадном избору пројектанта. 

Обрачун по м
2 

 м
2
 145,94     

 

 

2 

Облагање зидова зидним керамичким 

плочицама I класе, домаће 

производње, боје и величине по 

накнадном избору пројектанта. 

Обрачун по м
2
 м

2
 216,52     

 

 

3 

Облагање степеништа подним 

неглазираним керамичким плочицама 

I класе, домаће производње, боје и 

величине по накнадном избору 

пројектанта. Обрачун по м
2
 м

2
 25,20     

 

 
укупна вредност радова за керамичке радове:   

 

 
XIV Р А З Н И     З А Н А Т С К И     Р А Д О В И 

 

 

1. 

Израда подова од плоца на бази 

винилита, лепљењем за бетонску 

подлогу. Обрачун по м
2
.  м

2
 138,72     

 

 

2 
Набавка и постављање контејнера за 

смеће у дворишту ком. 0,00     

 

 

3 
набавка и постављање кокосовог 

брисача ком 3,00     

 

 
укупна вредност радова за разне занатске радове:   

 

 
XV П А Р К Е Т А Р С К И     Р А Д О В И 

 

 

1. 

Израда подова од ламелираног 

храстовог паркета I класе, лепљеног 

преко подлоге. Обрачун по м
2 

са 

обрачунатим уграђених угаоних 

профилисаних лајсни м
2
 25,35     

 

 
укупна вредност радова за паркетарске радове:   

 

 
XVI  Ф А С А Д Е Р С К И    Р А Д О В И 

 

 

1. 
Малтерисање спољних фасадних 

зидова од опеке. Обрачун по м
2
 

 

м
2
 

 

355,50     

 

 

2 Бојење омалтерисаних зидова м
2
 355,50     

 

 

3 
Обрада сокле објекта праним кулиром 

по угледу на постојеће м
2
 99,71     

 

 
укупна вредност радова за фасадерске радове:   

 

 
XVII  Л И М А Р С К И     Р А Д О В И 

 

 

1. 

Опшивање делова објекта 

пластифицираним алуминијумским 

лимом у свему према пројекту и 

техничком опису пројектанта. 

Обрачун по дужном метру м 153,40     

 

 

2 Израда и постављање одводних м1 65,80     

 



24/ 66 

  

 

олучних цеви фи 120  од 

пластифицираног лима у боји 

постојећег 

 

3 

Опшивање прозорских банака 

пластифицираним лимом у боји РШ 

30 д= 06 мм м
1
 77,23     

 

 
укупна вредност радова за лимарске радове:   

 

 

XVII

I 
 М О Н Т А Ж Н И    А Р М И Р А Н О    Б Е Т О Н С К И     Р А Д О В И 

 

 

1. 

Израда и монтажа бетонске 

галантерије,- жардињера- у свему 

према пројекту и детаљима. Обрачун 

по ком. м
1
 38,00     

 

 
укупна вредност радова за монтажне армирано бетонске радове:   

 

 
XIX  М О Л Е Р С К О     Ф А Р Б А Р С К И    Р А Д О В И 

 

 

1. 

Бојење зидова и плафона 

полудисперзивним бојама у тону по 

избору пројектанта. Обрачун по м
2
 м

2
 1056,00     

 

 
укупна вредност радова за молерско фарбарске радове:   

   

 
  

 

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

 

I ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ   

 

 

II ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ   

 

 

III БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ   

 

 

IV АРМИРАЧКИ РАДОВИ   

 

 

V ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

 

 

VI РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

 

 

VII ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА   

 

 

VIII ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

 

 

IX ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

 

 

X СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

 

 

XI БРАВАРСКИ РАДОВИ   

 

 

XII АЛУМИНАРИЈА   

 

 

XIII КЕРАМИЧКИ РАДОВИ   

 

 

XIV РАЗНИ ЗАНАТСКИ РАДОВИ   

 

 

XV ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ   

 

 

XVI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   

 

 

XVII ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

 

 

XVIII МОНТАЖНИ АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ   

 

 

XIX МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

 

 
укупна вредност грађевинско занатских радова   

                   Б) 
РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ, КАНАЛИЗАЦИОНОЈ МРЕЖИ И САНИТАРНИ 

УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА 
 

  

 
I И Н С Т А Л А Ц И Ј Е      В О Д О  В О Д Н Е   М Р Е Ж Е 

 

 

1. 

Израдити водоводну мрежу од 

поцинкованих цеви са шавом у свему 

према одобреном пројекту, општем 

опису и упутству надзорног органа. 
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Фазонски делови (фитинзи) урачунати 

су у цену цевне мреже у којој су 

урачунати још припремно-завршни 

радови, пренос материјала, 

размеравање, израда жљебова или 

монтирање на обујмицама, кукама и 

конзолама, преглед и испитивање на 

звук сваке цеви, комада, сечење цеви, 

нарезивање навоја - гвинта, обавијање 

кудељом намоченом у фирнајс и 

премаз минијумом, фарбање цеви, 

спајање цеви, равнање, давање пада, 

изолација цеви по пројекту или 

захтеву надзорног органа битуменом, 

таласастом хартијом) преглед водова и 

привремено затварање отвора ради 

испитивања, испитивање на пробни 

притисак од 12 бара 

 

Ø 65 мм м
1
 17,50     

 

 

Ø 50 мм м
1
 37,25     

 

 

Ø 32 мм м
1
 12,00     

 

 

Ø 25 мм м
1
 29,65     

 

 

Ø 20 мм м
1
 89,25     

 

 

Ø 15 мм м
1
 131,65     

 

 

2. 

Израдити водоводну мрежу од 

савитљивих полиетиленских СПЕ 

цеви за радни притисак од 10 бара, у 

свему према одобреном пројекту, 

општем опису и упутству надзорног 

органа. Фазонски делови (фитинзи) 

урачунати су у цену цевне мреже у 

којој су урачунати још припремно-

завршни радови, пренос материјала, 

размеравање, израда жљебова или 

монтирање на обујмицама, кукама и 

конзолама, преглед сваке цеви, комада, 

сечење цеви, спајање цеви, равнање, 

давање пада, преглед водова и 

привремено затварање отвора ради 

испитивања, на пробни притисак од 

12 бара 

  

      

 

 

ДН 75 мм м
1
 147,00     

 

 
3. 

Набавка и монтажа равног пропусног 

вентила са пониклованом капом и 

розетом. Обрачун по комаду. 

  

      

 

 

Ø 20 мм ком 15,00     

 

 

Ø 15 мм ком 52,00     

 

 

4. 
Набавка и монтажа равног месинганог 

пропусног вентила са точкићем и 
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испусном славином. Обрачун по ком. 

 

Ø 15 мм ком 1,00     

 

 

5. 

Набавка и монтажа равног месинганог 

пропусног вентила са точкићем и 

испусном славином. Обрачун по ком. 

  

      

 

 

Ø 30 мм ком 1,00     

 

 
6. 

Набавка и монтажа угаоног пропусног 

вентила са пониклованом ручицом и 

розетом "ЕК" вентил. Обрачун по ком.         

 

 

за водокотлић Ø 15 мм ком 9,00     

 

 

за умиваоник хладна  Ø 15 мм ком 8,00     

 

 

за умиваоник топла Ø 15 мм ком 8,00     

 

 

7. 

Набавка и монтажа комплет пожарног 

хидранта Фи 50 мм, са "шторц" 

спојкама у свему по ЈУС-у са 

пластифицираним цревом Ø  52 

дужине 15 м са месинганом 

млазницом. Комплет хидрант 

монтирати у ормарићу од лима са 

вратанцима са стаклом и бравицом са 

три кључића, димензија 534/534/120. 

Вратанца обележити натписом "Н". 

Плаћа се по комаду комплет уграђено 

по хидранту         

 

 

Ø  60 мм ком 2,00     

 

 

8. 

Набавка, транспорт и монтажа 

надземног хидранта типа "Барок" ДН 

80 са аутоматским испустом (и свим 

потребним фазонским комадима). 

Обрачун по комаду са прикључком на 

водоводну мрежу и извршеном 

испитивању         

 

 

Ø  80 мм ком 1,00     

 

 

9 

Испитивање противпожарних 

хидраната на протицај и притисак у 

свему према важећим прописима и 

прибављање потврде од стране 

надлежне организације о резултатима 

испитивања. Обрачун по комаду ком 2,00     

 

 

10 

Набавка материјала и извођење 

изолације укопаних поцинкованих 

водоводних цеви премазон битуменом 

и изолационом траком. Кондор 3 са 

спојевима. Обрачун по м
1
 цеви м

1
 96,40     

 

 

11 

Набавка потребног материјала и 

извођење изолације видљивих 

водоводних цеви изолационим 

материјалом Armafleks у свему према 

упутству произвођача. Обрачун по м
1
 1,00     
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метру дужном изолованих цеви 

 

12 

Испитивање непропустљивости 

водоводне мреже на хидраулични 

притисак, који мерен на најнижем 

месту треба да наноси 12 бара. 

Обрачун по м
1
 м

1
 296,00     

 

 

13 

Испирање и дезинфекција водоводне 

мреже у складу са важећим 

прописима. Обрачун по м
1
 м

1
 296,00     

 

 
укупна вредност радова инсталације водоводне мреже:   

 

 

    
 

 
II И Н С Т А Л А Ц И Ј Е      К А Н А Л И З А Ц И Ј Е   

 

 1 

Набаква потребног материјала, израда 

и испитивање канализационе мреже 

од пластичних канализационих цеви 

од тврдог ПВЦ-а за кућну/уличну 

канализацију. Обрачун по м
1
 изведене 

мреже.         

 

 

фекална канализација         

 

 

Ø 110 мм м
1
 85,35     

 

 

Ø 75 мм м
1
 67,20     

 

 

Ø 50 мм м
1
 19,25     

 

 

атмосферска канализација         

 

 

Ø 160 мм м
1
 40,40     

 

 

Ø 125 мм м
1
 49,60     

 

 

2 

Набавка потребног материјала и 

израда канализационе хоризонталне и 

вертикалне мреже од ливених 

гвоздених цеви споља и изнутра 

асфалтираних и потпуно исправних, а 

у свему према димензијама у пројекту, 

упутству надзорног органа и 

одговарајуће фазонске ревизионе 

делове. Све спојеве претходно 

заптивати са 1/2 муфа кучином, а 

затим залити растопљеним оловом. У 

цену монтаже улази још: припремно-

завршни радови, пренос материјала, 

обележавање водова, уграђивања 

обујмица или кука, пробијање зидова 

међуспратних конструкција, преглед и 

испитивање на звук сваке цеви и 

комада. Све комплет по овом опису са 

фарбањем плаћа се по дужном метру 

постављене мреже.         

 

 

Ø 100 мм м
1
 22,10     

 

 

Ø 70 мм м
1
 13,20     

 

 

4. 
Набавка потребног материјала, израда 

и постављање вентилационе главе од         
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поцинкованог лима, дебљине 0,55 мм. 

Обрачун по комаду 

 

Ø 160 мм ком 3,00     

 

 

5. 

Набавка и монтажа ливено-гвозденог 

подног сливиника Ø 70 мм, са 

хромираном решетком и рамом, 

производ "Истра" Кула. Обрачун по 

комаду ком 14,00     

 

 

6. 

Набавка и монтажа ливено-гвозденог 

подног сливника Фи 100 мм, са 

хромираном решетком и рамом. 

Обрачун по комаду 

 

 

 

ком 

 

 

 

1,00     

 

 

7. 

Набавка потребног материјала и 

извођење прикључка сливника 

"Истра" Кула и слично Фи 70 мм са 

одливом из туш каде. Прикључак 

извршити помоћу челичне 

поцинковане цеви која ће бити 

убетонирана испод пода купатила. 

Прикључак изводити у свему према 

упутству произвођача сливника. 

Плаћа се по комаду изведеног 

прикључка са свим потребним и 

помоћним материјалом ком 7,00     

 

 

9. 

Набавка, транспорт и уграђивање 

ливено - гвозденог поклопца са рамом 

Фи 60 мм, тежине 30 кг. Поклопац 

уградити изнад ревизионого силаза. 

Комплет уграђено плаћа се по комаду         

 

 

фекална канализација Фи 60 кг 30 ком 1,00     

 

 

атмосферска канализација Фи 60 кг30 ком 1,00     

 

 

10. 

Извршити испитивање свих 

канализационих водовода пуњењем 

водом сваког канализационог вода 

како вертикално тако и хоризонтално. 

Том приликом треба проверити 

исправност споја. Код вертикалних 

водова треба проверити исправност 

споја унутар цев, пропуштањем 

дрвене кугле кроз цеви чији пречник 

треба да буде 10 мм мањи од пресека 

цеви. Обрачун по м
1
 испитаних 

водова.          

 

 

фекална канализација м
1
 314,00     

 

 

атмосферска канализација м
1
 107,50     

 

 

11. 

Набавка и монтажа ливено-гвоздених 

олучњака Фи 180 мм, са кофицом за 

хватање муља и ливено  гвозденом 

канализационом цеви Л=2,00 м Фи ком 4,00     
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125 мм. Комплет уграђено плаћа се по 

комаду 

 

12. 

Набавка, транспорт и монтажа 

бетонског "Гајгер" сливника пречника 

450 мм, са одводом пречника са 160 

мм и уличном ливено гвозденом 

решетком са рамом. Комплет уграђено 

плаћа се по комаду ком 1,00     

 

 

14. 

Набавка и монтажа црне челичне цеви 

за пролаз канализације корз, или 

испод темељних зидова 1=1,оо м. 

Обрачун по комаду ком 3,00     

 

 
укупно за радове инсталације канализације:   

 

 
III  С А Н И Т А Р Н И    У Р Е Ђ А Ј И    И    Г А Л А Н Т Е Р И Ј А: 

 

 

1. 

Набавити, монтирати и спојити по 

пропису са канализационом и 

водоводном мрежом комплетну WC 

шољу са следећим елементима:         

 

 

1. Керамичка WC шоља Симплон КМ-

1-110 "Керамика" Младеновац или 

одговарајуће, са оловном манжетном 

за спој на канализациону мрежу, два 

месингана завртња са пластичним 

уметцима између завртња и шоље као 

и гуменим подметачем између шоље и 

пода.         

 

 

2.Поклопац за WC шољу од тврде 

пластичне масе са потребним 

завртњима за повезивање са шољом и 

гуменим подметачима између даске и 

шоље.         

 

 

3.Безшумни водокотлић са арматуром 

од челичног лима обострано 

емајлиран. Водокотлић поставити на 

висини 2,о м од пода на две челичне 

куке учвршћено за зид помоћу 

типлова.         

 

 

4. Савитљива спојна цев за водокотлић 

од ПВЦ-а дужине 400 мм.         

 

 

5. Пластична цев Фи 40 мм за спој 

водокотлића и WC шоље за високу 

монтажу и монтажу на зид са свим 

потребним фазонским комадима и 

гуменим дистунзима и манжетном за 

спој цеви и шоље и две пластично 

обујмице за учвршћивање за зид.         

 

 

6.Држач WC роло папира са 

поклопцем, са хромованим спољним 

површинама "ДЕС" Нови Сад или         
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одговарајуће. Држач монтирати на 

зиду поред WC шоље. 

 

Комплет уграђено плаћа се ком 2,00     

 

 

2. 

Набавити, монтирати и спојити по 

пропису са канализационом и 

водоводном мрежом комплетну WC 

шољу са следећим елементима:         

 

 

1. Керамичка WC  Дечја КМ-1-630 

"Керамика Младеновац или 

одговарајуће са оловном манжетном 

за спој на канализациону мрежу, два 

месингана завртња са пластичним 

уметцима између завртња и шоље, као 

и гуменим подметачем између шоље и 

пода.         

 

 

2. Поклопац за WC шољу од тврде 

пластичне масе са потребним 

завртњима за повезивање са шољом и 

гуменим подметачима између даске и 

шоље.         

 

 

3. Безшумни водокотлић са арматуром 

од челичног лима обострано 

емајлиран. Водокотлић поставити на 

висини 1,20 м, од пода на две челичне 

куке учвршћене за зид помоћу 

типлова.         

 

 

4. Савитљива спојна цев за водокотлић 

од ПВЦ-а дужине 400 мм.         

 

 

5. Пластична цев Фи 40 мм за спој 

водокотлића и WC шоље за високу 

монтажу и монтажу за зид са свим 

потребним фазонским комадима и 

гуменим дифунзима и манжетном за 

спој цеви и шоље и две пластичне 

обујмице за учвршћивање за зид.         

 

 

6. Држач WC роло папира са 

поклопцем, са хромованим спољним 

површинама "ДЕС" Нови Сад или 

одговарајуће, арм. 3/8 . Држач 

монтирати на зиду поред WC шоље,         

 

 

Комплет уграђено плаћа се ком 4,00     

 

 

3. 

Набавка и монтажа комплет шоље 

трокадера са високомонтаћним 

водокотлићем производ "КЕРАМИКА" 

- Младеновац или одговарајуће, у 

свему према упутству произвођача.         

 

 

1. Керамички трокадеро КМ-1-662 

"Керамика" Младеновац или 

одговарајуће.         
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2. Безшумни водокотлић са арматуром 

од челичног лима обострано 

емајлиран. Водокотлић поставити на 

висини 2.0 м од пода на две челичне 

куке учвршћене за зид помоћу 

типлова.         

 

 

3. Савитљива спојна цев за водокотлић 

од ПВЦ-а дужине 400 мм.         

 

 

4. Пластична цев Ø 400 мм за спој 

водокотлића и трокадера за високу 

монтаћу и монтажу и монтажу на зид 

са свом потребним фазонским 

комадима и гуменим дихтунзима и 

манжетном за спој цеви и трокадера и 

две пластичне обујмице за 

учвршћивање за зид.         

 

 

5. хромована решетка за трокадеро         

 

 

6. Зидна једноручна туш батерија 

"ФАСАУ" арт. 4.65.43.00 или 

одговарајуће са изливом са покретном 

лулом и перлатором и розетама на 

споју са зидом. Батрију поставиту 

изнад трокадера на зиду на висини 

1.10 м од пода.         

 

 

Комплет уграђено плаћа се по комаду ком 2,00     

 

 

4. 

Набавка и монтажа комплет 

умиваоника којег сачињавају следећи 

елементи:         

 

 

1. Керамичка шкољка умиваоника тип 

"Инес" КМ - 1-101 или одговарајуће 

димензија 58/46 цм производ 

"Керамика" Младеновац или 

одговарајуће Шкољку за зид 

причврстити помоћу два завртња са 

типловима и пластичним уметцима 

између завртња и шкољке. Шкољку на 

зид поставити на висини 0.8 м од 

пода.         

 

 

2. Сифон за умиваоник са розетом и 

ланцем ЈУС М. ЦВ.810 са хромованом 

спољном површином "Истра" Кула 

арт. 480.0.54. или одговарајуће         

 

 

3. Зидна једноручна батерија 

"ФАСАУ" арт. 4.65.28.00 или 

одговарајуће са изливом са покретном 

лулом и перлатором и розетама на 

споју са зидом. Батерију поставити 

изнад умиваоника на зиду на висини 

1.10 м од пода.         
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Комплет уграђено плаћа се по комаду 

уграђеног умиваоника ком 3,00     

 

 

5. 

Набавка и монтажа комплет 

умиваоника којег сачињавају следећи 

елементи:         

 

 

1. Керамичка шкољка умиваоника тип 

"Инес" КМ - 1-101 димензија 58/46 цм 

производ "Керамика" Младеновац или 

одговарајуће . Шкољку за зид 

причврстити помоћу два завртња са 

типловима и пластичним уметцима 

између завртња и шкољке. Шкољку на 

зид поставити на висини 0.8 м од пода         

 

 

2. Сифон за умиваоник са розетом и 

ланцем ЈУС М. ЦВ.810 са хромованом 

спољном површином "Истра" Кула 

арт. 480.0.54. или одговарајуће.         

 

 

3. Зидна једноручна батерија за спој са 

високомонтажним бојлером ниског 

притиска "ФАСАУ" арт. 4.65.30.00 или 

одговарајуће са изливом са покретном 

лулом и перлатором . Батерију 

поставити изнад умиваоника.         

 

 

Комплет уграђено плаћа се по комаду 

уграђеног умиваоника ком 2,00     

 

 

6. 

Набавка и монтажа комплет 

умиваоника којег сачињавају следећи 

елементи:         

 

 

1. Керамичка шкољка умиваоника тип 

"Инес" КМ - 1-101 димензија 58/46 цм 

производ "Керамика" Младеновац или 

одговарајуће. Шкољку за зид 

причврстити помоћу два завртња са 

типловима и пластичним уметцима 

између завртња и шкољке. Шкољку на 

зид поставити на висини 0.8 м од 

пода.         

 

 

2. Сифон за умиваоник са розетом и 

ланцем ЈУС М. ЦВ.810 са хромованом 

спољном површином "Истра" Кула 

арт. 480.0.54. или одговарајуће         

 

 

3. Стојећа батерија "ФАСАУ" арт. 

4.40.29.00 или одговарајуће са 

изливом са покретном лулом и 

перлатором. Умиваоник поставити на 

зиду на висини 0.60 м од пода.         

 

 

Комплет уграђено плаћа се по комаду 

уграђеног умиваоника ком 8,00     

 

 

7. Набавка и монтажа комплет ком 2,00     
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електричног бојлера капацитета 80 lit/ 

2000W, са комплетним прибором, 

сигурносним вентилом, термостатом, 

сигналном лампом и поцинкованим 

цевчицама за спој. Обрачун по комаду 

уграђеног и испитаног бојлера 

 

8. 

Набавка и монтажа комплет 

електричног бојлера капацитета 50 lit/ 

2000W, са комплетним прибором, 

сигурносним вентилом, термостатом, 

сигналном лампом и поцинкованим 

цевчицама за спој. Обрачун по комаду 

уграђеног и испитаног бојлера ком 1,00     

 

 

9 

Набавка и монтажа зидне једноручне 

батерије "ФАСАУ" арт. 4.65.28.00 или 

одговарајуће са изливом са покретном 

лулом и перлатором и розетама на 

споју са зидом. Батерију поставити 

изнад судопере или пулта за 

преповијање беба на зиду на висини 

1.10 м од пода. Обрачун по комаду ком 2,00     

 

 

10 

Набавка и монтажа огледала са 

етажером димензије 52 х 68 цм, 

производ "Металотехна" Ниш или 

одговарајуће. Обрачун по комаду ком 1,00     

 

 

11 

Набавка и монтажа огледала са 

етажером димензије 50 х 50 цм. 

Обрачун по комаду ком 8,00     

 

 

12 

Набавка и монтажа држача пешкира, 

производ "Металотехна" Ниш или 

одговарајуће. Обрачун по комаду ком 14,00     

 

 

13 

Набавка и монтажа држача сапуна 

производ "Металотехна" Ниш или 

одговарајуће. Обрачун по комаду ком 14,00     

 

 
укупна вредност за санитарне уређаје и галантерију:   

 

 
IV П Р И П Р Е М Н О      З А В Р Ш Н И       Р А Д О В И 

 

 

  

Припремно завршни радови паушално 

2 % од укупних радова пауш.     

 

 
укупна вредност за припремно завршни радови:   

     
  

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 
  

 

 
I Инсталација водоводне мреже   

 

 
II Инсталација канализације   

 

 
III Санитарни уређаји и галантерија   

 

 
IV Припремно завршни радови   

 

 

укупна вредност радова на водоводној, канализационој мрежи и 

санитарним уређајима и галантерији:   
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В) РАДОВИ НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА РАДИЈАТОРСКОГ ГРЕЈАЊА 

 

 

1. 

Набавка, испорука и уградња  ливених 

радијатора тип Термик-2 заједно са 

конзолама и држачима типа Радијатор 

Зрењанин или слично, следећих 

величина: 800/110 350/220   

  

    

 

 

1.а 800/110 ком 280,00     

 

 

1.б 350/220 ком 355,00     

 

 

2. 

Набавка, испорука и уградња 

радијаторских вентила са колендером 

следећих величина:   

  

    

 

 

2.а ДН15 ПН6 ком 15,00     

 

 

2.б ДН10 ПН6 ком 32,00     

 

 

3. 

Набавка, испорука и уградња 

радијаторских навијака са колендером 

следећих величина: 

      

  

 

 

3.а ДН15 ПН6 ком 15,00     

 

 

3.б ДН10 ПН6 ком 32,00     
 

 

4. 

Набавка, испорука и уградња вентила  

за уградњу на вертикалама следећих 

величина:   

  

    
 

 

4.а ДН10 ПН6 ком 2,00     

 

 

4.б ДН20 ПН6 ком 2,00     
 

 

4.в ДН25 ПН6 ком 2,00     
 

 

5. 

Набавка испорука и уградња редуцир 

чепова и слепих чепова за радијаторе 

Термик следећих величина: 
        

 

 

5.а ДН32ДН10 ком 100,00     

 

 

5.б ДН32ДН15 ком 80,00     

 

 

5.в ДН32 ком 20,00     

 

 

6. 

Набавка испорука и уградња 

котловских славиница за испуст воде 

из потопљених радијатора, следеће 

величине:   

  

    

 

 

6.а ДН15 ПН6 ком 42,00     

 

 

7. 

Набавка испорука и уградња челичних 

цеви по SRPS EN 10220:2005 за 

извођење грејања, следећих 

димензија:   

  

    

 

 

7.а ф60,3 х 2,9 м 10,00     

 

 

7.б ф48 х 2,6 м 10,00     

 

 

7.в ф42,4 х 2,6 м 35,00     

 

 

7.г ф33,7 х 2,6 м 40,00     

 

 

7.д ф26.9 х 2.3 м 110,00     

 

 

7.ђ ф21.3 х 2,0 м 100,00     
 

 

7.е ф17,2 х 1,8 м 40,00     
 

 

8. 

За спојни и заптивни материјал, 

конзоле, обујмице, носаче, лукове, 

чврсте и клизне ослонце, кисеоник,   
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ацетилен,електроде и сав остали 

материјал за извођење цевне мреже 

предвиђа се 50% од поз. 7 

 

9. 

Чишћење од нечистоће и минизирање 

цевне мреже као и бојење лак бојом 

по избору инвеститора чврстих и 

клизних тачака као и радијатора   

  

    

 

 

9.а радијатора  х 1,25 м
2
 150,00     

 

 

9.б цевне мреже м
2
 40,00     

 

 

10. 

Набавка испорука и уградња 

изолације од минералне вуне дебљине 

30мм у омотачу од Ал. Лима дебљине 

0,55мм. м
2
 5,00     

 

 

11. 

Набавка испорука и уградња 

ел.магнетних вентила производње 

''Феникс бб'' или одговарајуће 

следећих величина:   

  

    

 

 

11.а ДН25 ПН6 ком 2,00     

 

 

11.б ДН20 ПН6 ком 2,00     

 

 

11.в ДН10 ПН6 ком 2,00     

 

 

12. 

Набавка испорука и уградња  

одзрачних лонаца са одзрачном цеви 

ф17,2х1,8 од 2м и кугластом славином 

ДН10ПН6 следећих величина:   

  

    

 

 

12.а ф76,9 х 2,9 л=300 мм ком 3,00     

 

 

13. 

Набавка испорука и уградња 

одзрачних радијаторских славиница 

ДН10ПН6 ком 44,00     

 

 

14. 

За испитивање инсталације на хладни 

водени притисак од 4 бар пре и после 

фарбања инсталације уз  присуство 

надзорног органа предвиђа се износ 

паушално. паушал     

 

 

15. 

За ситније машинске и грађевинске 

радове и бушење отвора за пролаз 

хоризонталне цевне мреже, предвиђа 

се износ паушално. паушал     

 

 

16. 

За пуштање у рад и урегулисавање  

мреже, топлу  пробу (енергију 

обезбеђује инвеститор), предвиђа се 

износ паушал. паушал     

 

 
укупна вредност за радове машинских инсталација радијаторског грејања:   

 

  
  

 
 

                  

 
Г) Е Л Е К Т Р О И Н С Т А Л А Ц И Ј А 

 

 

1. Напојни водови 

 

 

1.а Набавка и повезивање вода PP-Y ком 2,00     

 

 

1.б 
Испорука и повезивање вода типа PP 

4x50 + PP-Y м
1
 24,00     
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1.в 
Испорука и полагање вода типа PP 

4x25 + PP-Y м
1
 22,00     

 

 

1.г 
Испорука и полагање вода типа PP-Y 

5x10 м
1
 21,00     

 

 

1.д 
Испорука и полагање вода типа PP-Y 

5x6 ком 2,00     

 

 

1.ђ 
Испорука и полагање вода типа PP-Y 

5x4 ком 2,00     

 

 
укупна вредност за радове на напојним водовима:   

 

 

2. Разводне табле 

 

 

2.а 

Испорука, полагање и повезивање 

кабла од GRT до RT каблом PPY 5 x 6 

mm дужине 20 m ком 3,00     

 

 

2.б 
Испорука, монтажа, уградња и 

повезивање главне разводне табле ком 1,00     

 

 

2.в 
Испорука, опремање и повезивање 

разводне табле RT-5 у приземљу ком 1,00     

 

 

2.г 
Испорука, опремање и повезивање 

разводне табле у приземљу са RT-2 ком 1,00     

 

 

2.д 
Испорука, опремање разводне табле у 

приземљу са RT-3 ком 1,00     

 

 

2.ђ 
Испорука, опремање разводне табле у 

приземљу са RT-4 ком 1,00     

 

 

2.е 
Испорука, опремање и повезивање 

разводне табле у приземљу са RT-VM ком 1,00     

 

 

2.ж 

Испорука, опремање и повезивање 

разводне табле у приземљу са RT-

MSV ком 1,00     

 

 
укупна вредност за радове на разводним таблама:   

 

 

3. Електричне инсталације осветљења  

 

 

3.а 

Обележавање трасе водова, дубљење 

зидова и бушење где је то потребно, 

испорука материјала и израда 

сијаличног места проводником типа 

РР 2x1,5мм
2  

и PP-Y 3x,4.51,5мм
2
 

постављеног у зиду испод малтера. У 

цену су урачунате ПВЦ разводне 

кутије, клеме и остали потребан 

материјал. Уградити "микро" обичне 

10А, 250V и серијске прекидаче 

2x10А, 250V, лустер куке и остало. 

Плаћа се комплет материјал  ком 39,00     

 

 

3.б 
Обележавање трасе водова, дубљење 

зидова и бушење ком 39,00     

 

 

3.в 
Испорука материјала и израда 

сијаличних места ком 8,00     

 

 

3.г 
Испорука материјала и израда 

прикључног места вентилатора ком 13,00     

 

 

3.д Испорука материјала и израда ком 5,00     
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прикључног места за електромоторне 

вентиле PP-Y 3x1,5 

 

  
Испорука, монтажа и повезивање 

комплетних светиљки         

 

 

  PA ком 19,00     

 

 

  ZA ком 6,00     

 

 

  LP1 - 100W ком 1,00     

 

 

3.ђ LP1 - 100W ком 1,00     

 

 

  
Испорука, монтажа и повезивање 

комплетних светиљки ком       

 

 

  Lamber 2x36W ком 16,00     

 

 

  Sannylux FA 4x18W ком 23,00     

 

 

  Super kometa 38W ком 4,00     

 

 

  FLS 65/PC 2x36 ком 27,00     

 

 

3.e FLS 65/PC 1x36 ком 1,00     

 

 

3.ж 
Испорука, монтажа и повезивање са 

металхалогеном сијалицом ком 1,00     

 

 

3.з 
Испорука, монтажа прибора за 

вешање светиљки  ком 16,00     

 

 

3.и 
Испитивање и мерење отпора целе 

инсталације ком 1,00     

 

 
укупна вредност за радове на електричним инсталацијама осветљења:   

 

 

4. Електричне инсталације прикључнице и извода 

 

 

4.а 

Обележавање трасе водова, дубљење 

зидова и бушење по потреби PP-Y 

3x2,50 ком 53,00     

 

 

4.б 

Обележање трасе водова, дубљење 

зидова, бушење и израда монофазног 

шухоутичног места PP-Y 3x2,50 ком 8,00     

 

 

4.в 

Обележање трасе водова, дубљење 

зидова, бушење и израда утичног 

места PPOO-Y 3x2,50 ком 2,00     

 

 

4.г 

Обележање трасе испорука материјала 

и израда трофазног шухо утичног 

места PP-Y 3x2,50 ком 8,00     

 

 

4.д 

Обележање, испорука материјала и 

израда монофазног шухо утичног 

места PP-Y 3x2,50 ком 3,00     

 

 

4.ђ 

Обележање, испорука материјала и 

израда монофазног извода за бојлер  

PP-Y 3x2,50 ком 10,00     

 

 

4.e 

Обележање трасе водова, дубљење 

зидова и израда  трофазног извода у 

кухињи, перионици и приземљу  

PPOO-Y 5x2,50 ком 2,00     

 

 

4.ж 

Обележање, испорука материјала, 

израда трофазног извода у перионици 

приземља PPOO-Y 5x16мм ком 1,00     

 

 

4.з Обележање, испорука материјала и ком 1,00     
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израда трофазног извода у перионици 

типа PPOO-Y 5x10мм 

 

4.и 

Обележање, испорука материјала и 

израда монофазног извода у кухињи 

типа PPOO-Y 5x1,50мм ком 3,00     

 

 

4.ј 

Обележање, испорука материјала и 

израда трофазног извода у кухињи за 

подне прикључке PPOO-Y 5x4 ком 2,00     

 

 

4.к 

Обележање, испорука материјала и 

израда трофазног извода у кухињи за 

подне прикључке PPOO-Y 5x6мм ком 2,00     

 

 

4.л 

Обележање, испорука материјала и 

израда трофазног извода у кухињи за 

подне прикључке PPOO-Y 5x10 ком 2,00     

 

 

4.љ 
Испитивање и мерење отпора целе 

инсталације ком 1,00     

 

 

4.м 
Испитивање и мерење отпора целе 

инсталације пауш. 1,00     

 

 

укупна вредност за радове на електричним инсталацијама прикључница и 

извода:   

 

 

5. Индиректни напон додира 

 

 

5.а 
Набавка и уградња лимене касете на 

зиду поред GRT ком 2,00     

 

 

5.б 

Испорука и израда галванске везе 

свих металних маса у мокрим 

чворовима ком 6,00     

 

 

5.в 
Испитивање и мерење отпора целе 

инсталације пауш. 1,00     

 

 
укупна вредност за радове на индиректном напону додира:   

 

 

6. Инсталација сигнализације 

 

 

6.а 

Обележавање, испорука материјала и 

израда инсталације електричног звона 

проводником типа PP2x1,50 ком 1,00     

 

 

6.б 
Испитивање и мерење отпора целе 

инсталације пауш. 1,00     

 

 
укупна вредност за радове на инсталацијама сигнализације:   

 

 

7. Инсталација сигурносног осветљења 

 

 

7.а 

Обележавање трасе водова, дубљење, 

бушење где је то потребно, испорука 

материјала и израда сијаличног места ком 10,00     

 

 

7.б 
Испорука, монтажа и повезивање 

комплетних светиљки ком 10,00     

 

 

7.в 
Испитивање и мерење отпора целе 

инсталације пауш. 1,00     

 

 
укупна вредност за радове на инсталацијама сигнализације:   

 

 

8. Електричне инсталације дојаве пожара 

 

 

8.а 
Набавка, достављање и уградња и 

повезивање одјавно пожарне централе ком 1,00     

 

 

8.б Набавка, испорука и учвршћивање на ком 15,00     
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плафон оптичког детектора дима 

 

8.в 

Набавка, испорука и учвршћивање на 

плафон термодиференционалног 

детектора дима ком 5,00     

 

 

8.г 
Набавка, испорука и учвршћивање за 

зид јављача пожара ком 8,00     

 

 

8.д 
Набавка, испорука, учвршћивање и 

повезивање алармне сирене ком 2,00     

 

 

8.ђ 
Набавка, испорука, учвршћивање и 

повезивање индикатора QIP-1 ком 13,00     

 

 

8.e 

Обележавање трасе, испорука 

материјала и полагање проводника 

IY(St) -Y 1x2x0,8  ком 29,00     

 

 

8.ж 

Обележавање трасе, испорука 

материјала и полагање проводника 

типа IY(St) -Y 1x2x0,9 ком 13,00     

 

 

8.з 

Обележавање, испорука материјала и 

полагање проводника типа PP 

2x1,50mm ком 2,00     

 

 

8.и 
Испитивање и мерење отпора целе 

инсталације пауш. 1,00     

 

 
укупна вредност за радове на електричним инсталацијама дојаве пожара:   

 

 

9. Громобранске инсталације 

 

 

9.а 
Набавка и постављање поцинковане 

траке P25x4mm
2
 м

1
 520,00     

 

 

9.б 

Набавка, испорука, монтажа и 

пуштање у радгромобрана са уређајем 

за рано стартовање ком 1,00     

 

 

9.в 
Испорука и уградња на фасади мерног 

споја преко раставне спојнице на зиду ком 2,00     

 

 

9.г 
Набавка и уградња на фасади 

одводних водова од траке Р 20 м
1
 10,00     

 

 

9.д 
Испорука и уградња челично-

поцинковане траке Fe/Zn 20x3 м
1
 35,00     

 

 

9.ђ 
Испорука и уградња укрсног комада 

за пролазне траке 58x58 ком 4,00     

 

 

9.е 
Испитивање и мерење отпора целе 

инсталације пауш. 1,00     

 

 
укупна вредност за радове на громобранској инсталацији:   

 

 

10. Грађевински радови 

 

 

10.а 

Извршити крпљење, гипсирање и 

малтерисање отвора и зидова који су 

оштећени приликом извођења радова 

на електричним инсталацијама и 

одвожење шута на депонију пауш. 1,00     

 

 
укупна вредност за радове за грађевинске радове:   
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 
  

 

 
А) Грађевинско занатски радови   

 

 

Б) 
Водоводна, канализациона мрежа и санитарни уређаји и 

галантерија   

 

 
В) Машинске инсталације радијаторског грејања   

 

 
Г) Електроинсталација   

 

 
Укупно без ПДВ-а:   

 

 
ПДВ 20%:   

 

 
Укупно са ПДВ-ом:   

  

 

Датум: ____.____.2018. године                                 ПОНУЂАЧ 

 

У _________________________                                м.п.     _______________________   

 

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку тражену позицију радова; 

- у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваку тражену позицију радова и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 4.);  

У рекапитулацији уписати укупан износ за одељке (А, Б, В, Г) без урачунатог ПДВ-а, износ ПДВ-а 

и укупан износ са ПДВ-ом. 
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V-3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

„Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“ 

 

 

Назив понуђача:   _____________________________________  

Адреса понуђача: _____________________________________ 

Место:________________________ 

Матични број: ___________________ 

ПИБ: _____________________ 

Датум: ____.____.2018. године 

  

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач _____________________________________ доставља 

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

 

Редни 

број 
ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС ТРОШКОВА У 

РСД 

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ:  

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, 

под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум:    ____.____.2018. године          

    

                                                                                                ПОТПИС  ПОНУЂАЧА 

 

            М.П     ____________________________ 
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V-4.  ОБРАЗАЦ - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

  

  

Назив понуђача:   _____________________________________  

Адреса понуђача: _____________________________________ 

Место:________________________ 

Матични број: ___________________ 

ПИБ: _____________________ 

Датум: ____.____.2018. године 

 

         

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/2012, 14/15 и 68/15) 

изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ПОНУДУ за учешће у 

поступку јавне набавке број 92/2018 -  “Извођење радова на изградњи II фазе дечијег 

обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“ подносимо независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:    ____.____.2018. године          

    

                                                                                                  ПОТПИС  ПОНУЂАЧА 

 

            М.П     ______________________________ 

 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

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

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита  

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

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

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

овлашћеног  лица  сваког  понуђача  из  групе   понуђача  и  оверена печатом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43/ 66 

  

 

V-5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА 

  

Назив понуђача:   _____________________________________  

Адреса понуђача: _____________________________________ 

Место:________________________ 

Матични број: ___________________ 

ПИБ: _____________________ 

Датум: ____.____.2018. године 

   

 

У складу са чл. 75. став 2 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у предмету јавне набавке број 92/2018 - „Извођење радова на 

изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“. Под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању своје понуде  у поступку јавне 

набавке радова број 92/2018 - „Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта 

„Чаролија“ у Куршумлији“ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понеде. 

 

Датум:    ____.____.2018. године          

    

                                                                                                         ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

      М.П      _______________________________ 

Напомена:   

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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V-6.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ И МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА 

ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  И ДОСТАВЉАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА 

ПОВРАЋАЈ АВАНСА 

 

 

Назив понуђача:   _____________________________________  

Адреса понуђача: _____________________________________ 

Место:________________________ 

Матични број: ___________________ 

ПИБ: _____________________ 

Датум: ____.____.2018. године 

  

ИЗЈАВА 

о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла и достављање 

банкарске гаранције за повраћај аванса у поступку јавне набавке бр. 92/2018 - „Извођење 

радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“. 

 

Овом изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо у уговореном року доставити наручиоцу 

неопозиву, безусловну, на први позив наплативу и без права на приговор банкарску гаранцију (у 

оригиналу) за повраћај аванса, у висини аванса, издату од пословне банке, са роком важења 30 

дана дужим од уговореног рока за извођење радова  као и меницу за добро извршење посла, 

потписану и оверену, са меничним овлашћењем на попуну у висини од 10 % од укупне вредности 

уговора са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важења 30 дана дужим од рока важења уговора, 

односно укупног извршења свих уговорених обавеза 

 

Прилог уз ову изјаву: 

 

- Оригинал писма о намерама банке да ће издати тражену банкарску гаранцију 

 
Напомена: У случају заједничке понуде овај образац фотокопирати и попунити од стране сваког 

учесника у заједничкој понуди. 

 

 

 

 

 

Датум:    ____.____.2018. године          

                                                                                                 ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                 М.П      _________________________ 
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ОБРАЗАЦ V-7. СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  

 

 

Наслов уговора који 

садржи опис радова 

Период извођења 

радова 

Назив наручиоца Вредност изведених 

радова са ПДВ-ом 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

    

 

    

 

    

 

 

                         УКУПНА ВРЕДНОСТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА: 

 

 

 

 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  

овлашћено лице члана групе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:    _______________           Потпис овлашћеног лица 

          ___________________________ 

М.П. 
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ОБРАЗАЦ V-8. – ЛИСТА КАДРОВСКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

Који ће бити радно ангажовани у реализацији уговора у поступку јавне набавке број: 92/2018 - 

„Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“ 

 

Ред. 

бр. 

Име и презиме Стручна  

квалификација 

Радно место 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

 

У ______________________,       Одговорно лице понуђача 

 

дана_____________________                                              М.П.     _________________________ 
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ОБРАЗАЦ V-9. – ЛИСТА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

 

Која ће бити расположива у реализацији уговора у поступку јавне набавке број: 92/2018 - 

„Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“ 

 

Ред. 

бр. 

Врсте опреме Марка/тип Капацитет 

(носивост) 

Напомена 

 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

. 

У ______________________,  

 

дана_____________________ 

                                                                                                                               

 

                                                                                                                     Одговорно лице понуђача 

 

                                                              М.П.                     _________________________ 
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ОБРАЗАЦ V-10. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

_________________________________________  
     Назив наручиоца 

 _________________________________________ 
    Адреса  

 

Овим потврђујемо да је понуђач:  

________________________________________________________________________________ , 

 

 из __________________________ул._________________________________________________ , 

 

 за потребе Наручиоца 

 ________________________________________________________________________________ ,  

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач 
(заокружити одговарајући начин наступања) 

 

 квалитетно и у уговореном року извео радове  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  
(навести врсту радова) 

у вредности од укупно ___________________________________ динара без ПДВ,  

односно у вредности од укупно __________________________________ динара са ПДВ, а на 

основу уговора број ____________________________ од_________________. Године. 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

 

Телефон: _________________ 

 

 Датум:                                                                                         Потпис овлашћеног лица Наручиоца   

____________________                                                             

     __________________________________  

                                                                      М.П.  

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији 

 

Уговорне стране : 

 

1. Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб коју заступа Председник 

општине Куршумлија Радољуб Видић, дипл.економиста, ПИБ број 100622853, матични 

број 07132727, текући рачун број 840-109640-38, телефон 027/381-402 (у даљем тексту: 

Наручилац) с једне стране  и 

2. ______________________________________________________________________________  

из _______________________________, улица_____________________________________, 

телефон__________________,  ПИБ  __________________, матични број_______________, 

текући рачун број ____________________________ кога заступа  

_________________________________, (у даљем тексту: Извођач радова),  

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

  

  Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике 

Србије" бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке радова под 

бројем 92/2018;  

- да је Најповољнији понуђач – Извођач радова дана ___.___.2018. године доставио понуду 

број ____________. од _________________. године, која се налази у прилогу уговора и његов 

је саставни део;  

- да понуда Извођача радова потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне 

документације, а која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуђачеве 

понуде и Одлуке о додели уговора број _____________од ___________. године, изабрао 

понуђача као најповољнијег за набавку радовa на изградњи II фазе дечијег обданишта 

„Чаролија“ у Куршумлији. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је:  „Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта 

„Чаролија“ у Куршумлији“ и ближе је одређен усвојеном понудом заведеном код Извођача под 

бр.______________ дана ____________2018.године. 

Радови се изводе на кат. пацели број 1733 КО Куршумлија.  

 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 

неопходну радну снагу, материјал, грађевинску механизацију и другу опрему, неопходну за 

реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и 

стандардима.  

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА – ЦЕНА 

 

Члан 2. 

 

          Вредност радова из члана 1. овог уговора износи: 
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УКУПНО без ПДВ-а:  ____________________ РСД, 

ПДВ 20%:      ____________________ РСД, 

УКУПНО са ПДВ-ом: ____________________ РСД. 

(словима:___________________________________________________________________________) 

 

 Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1.овог уговора, исплати Извођачу 

радова средства у стварним износима на основу реализованих послова по испостављеним 

привременим и окончаној ситуацији. 

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

елеменатана на основу којих је одређена. 

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

трошкове организације градилишта, осигурања и све остале трошкове Извођача. 

Понуђач одговара за порекло и квалитет материјала који  користи приликом извођења 

радова  и доказује га у складу са Законом. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 

 
Наручилац се обавезује да ће Извођачу радова на рачун број ___________________ који се 

води код  _____________________ банке,  а након достављања банкарске гаранције за повраћај 

аванса и доставе авансног рачуна уплати  Аванс  у износу од  9.500.000,00 динара са ПДВ-ом.  

Плаћање осталих доспелих обавеза умањени за износ уплаћеног аванса, вршиће се након 

испостављања оверених привремених и оконачне ситуације у року од _______ дана од дана 

испостављања привремених и окончане ситуације. 

 Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од 10% укупне вредности изведених 

радова испостави наручиоцу тек након извршене примопредаје и коначног обрачуна изведених 

радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну за изведене радове. Уколико 

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

ситуације. 

Средства за реализацију уговора предвиђена су Буџетoм општине Куршумлија за 2018. 

годину, Позиција 52, екон.класификација: 511323 -  Капитално одржавање објекта за образовање – 

ПУ Чаролија, а остали износ до уговорене вредности биће предвиђена буџетом општине 

Куршумлија за 2019. годину.  

 

Члан 4. 

 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију, извођач доставља 

стручном надзору Наручиоца, који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у 

супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора. 

 

РОК ЗА ЗАВРШЕТАК РАДОВА 

 

Члан 5. 

 

Рок за извођење радова из члана 1. Овог уговора, износи _____  календарских дана од дана 

увођења извођача у  посао. 

Утврђени период је фиксан и не може се мењати без сагласности Наручиоца. 
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 Датум увођења у посао стручни надзор Наручиоца уписује у грађевински дневник, а 

сматраће се да је увођење у посао извршено испуњењем свих наведених услова: 

- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора, 

- да је стручни надор Наручиоца дао сагласност на почетак радова, 

- да је Наручилац омогућио извођачу несметан прилаз градилишту, 

 Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за примопредају 

што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

 

Члан 6. 

 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача у случају: 

- прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача, 

- елементарних непогода и дејства више силе сходно закону. 

 Захтев за продужење рока извођач писмено подоноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од 

сазнања за околност, а најкасније 15 (петнаест) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорене стране у форми Анекса уговора постигну 

писмени споразум. 

 У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне 

у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су 

настале у време доцње. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 7. 

 

 Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року дужан је да плати Наручиоцу 

уговорену казну у висини 1‰ (један промил) од укупно уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно 

уговорених радова. 

 Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

 Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 

уговорене казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

 Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 

Члан 8. 

 

 Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, 

стандардима и законима, и овим уговором и да по завршетку радова изведене радове преда 

Наручиоцу. 

 Извођач се обавезује да: 

- пре почетка радова наручиоцу достави Решење о именовању одоговoрног извођача радова, 

- се строго придржава мера заштите на раду и мера заштите животне средине, 

- пре почетка радова прописно и видно обележи градилиште на којим изводи радове, 

- по завршеним радовима одмах писмено обавести наручиоца да је завршио радове и да је спреман 

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

послова и у уговореном року, 

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

опреме потребне за извођење уговором преузетих радова, 

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

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 до предаје радова Наручиоцу, 

- да уредно води све књиге предвиђене законима и другим прописима Републике Србије који 

регулишу ову област, 

- да омогући несметано вршење стручног надзора 

- поступи по свим 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 или убрзање извођења 

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

- уведе у рад више смена, продужи смену, уведе у рад више извршилаца, без права на повећање 

трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику, 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци, 

- гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка 

у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема писменог обавештења Наручиоца. 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 9. 

 

 Наручилац задржава право да у току реализације уговора изврши промене у погледу 

уговорених количина појединих позиција радова, али тако да укупна вредност уговора остане 

непромењена. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену из члана 2. под условима и на 

начин одређен чланом 3. овог уговора, и да од Извођача, по завршетку радова, прими изведене 

радове. 

 Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором или га именује решењем. 

 Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, и обезбеђујући му несметан прилаз 

градилишту. 

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

стручним надзором и Извођачем радова. 

 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ И ГАРАНЦИЈА 

 

Члан 10. 

 

Извођач радова  је обавезан да уз закључење Уговора: достави тражена средства 

финансијског обезбеђења: 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања извођача радова. 

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорене обавезе, важност 

банкарска гаранција мора се продужити. 
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Поднета банкарска гаранције мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив и 

без права на приговор. 

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

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

за решавање спорова. 

За добро извршење посла, Извођач радова се обавезује да у тренутку закључења Уговора 

Наручиоцу достави једну бланко сопствену меницу у износу од 10 % од вредности понуде са 

обрачунатим ПДВ-ом из члана 2. овог Уговора. 

- Меница мора бити оверена, потписана од стране лица овлашћеног за заступање и 

регистрована у складу са чланом 47а Закона о платном промету («Службени гласник СРЈ», 

бр. 3/2002 и 5/2003 и «Сл. Гласник РС», бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и  Одлуком  НБС  о  

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења («Службени 

гласник РС», бр. 56/2011), која траје месец дана дуже од рока важности Уговора. 

Уз меницу извођач радова мора доставити и: 

- Потврду о регистрацији менице. 

- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и 

печат Извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од 

дана закључења Уговора. 

- Потврда да је меница евидентирана евидентирана у регистру меница и овлашћења који 

води НБС. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

Рок важења менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од истека рока свих 

уговорених обавеза Продавца. 

 

ИЗВОЂЕЊЕ УГОВОРЕНИХ РАДОВА 

 

Члан 11. 

 

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 квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала, поред тога 

он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта и 

животне средине Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о 

свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним 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. 

 

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 
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2. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 

3. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 

 

 

односно у групи понуђача коју чине: 

1. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 

 

2. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 

 

3. ___________________________________________________, са седиштем у 

_____________________, ул. _______________________ бр. _____, Матични број 

________________ ПИБ___________________, 

 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 

изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са 

осталим понуђачима из групе понуђача. 

 

Члан 13. 

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор који 

даје мишљење за извођење вишкова радова. 

По добијању писане сагланости од Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. 

Јединичне цене за све позиције из предмера радова, усвојене понуде извођача бр.______________ 

од ___.___. 2018. године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењене, 

а извођење вишка радова од 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 

 

Члан 14. 

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора 

извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта, 

извођење нужних и потребних радова или за спречавање штете, а изазване су променом носивости 

тла, дејство воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима који се нису могли предвидети 

у току израде инвестиционо-техничке документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана, када наступе околности из става 1.овог 

члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно 

повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела 

цене за до тада извршене радове. 
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Члан 15. 

 

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

те уколико Наручилац захтева да се изведу, потребно их је посебно уговорити. Фактички обављени 

накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Члан 16. 

 

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан 

завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова и коначни обрачун се врши комисијски, најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана завршетка радова. 

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника 

Наручиоца и 1 (један) представник Извођача уз обавезно присуство стручног надзора Наручиоца и 

одговорног извођача радова. 

Комисија сачињава записник о примопредаји. 

Садржину записника о примопредаји и коначном обрачуну одређује Наручилац, а он 

обавезно мора да садржи предмет односно назив радова који су извођени, период у коме су радови 

извођени, запажања која се односе на квалитет и степен завршених радова и др. 

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 3 (три) дана и ако их не 

отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом Извођачу на рачун 

Извођача радова. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 

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

изведене радове. 

 

Члан 17. 

 

Коначну количину и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и 

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

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисија сачињава записник о коначном обрачуну изведених радова. Садржину записника 

о коначном обрачуну одређује Наручилац, а он обавезно мора да садржи комплетно финансијско 

сравњење. Окончана ситуација за изведене радове се испоставља се Наручиоцу, истовремено са 

записником о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. 

 

РАСКИД УГВОРА 

 

Члан 18. 

 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор у следећим 

случајевима: 

- ако се на основу грађевинског дневника утврди да извођач неоправдано касни са извођењем 

радова дуже од 5 (пет) календарских дана, 
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- ако радови које Извођач изводи не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту 

радова, а извођач није поступио по примедбама стручног надзора, 

- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка средстава 

за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у тренутку 

спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора. 

Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет, 

заједничка комисија сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој 

вредности у складу са овим уговором. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговореној страни. 

У случају раскида уговора, извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од 

пропадања, као и да наручиоцу преда комплетну градилишту и другу документацију. 

 

Члан 19. 

 

У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане 

раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 

За све што овим уговором није посебно предвиђено примењују се одредбе Закона о 

планирању и изградњи и Закона о облигационим односима и посебне узансе о грађењу. 

 

Члан 21. 

 

Саставни део овог уговора чини: 

- Понуда Извођача, број ____________ од ____.____. 2018. године. 

- Образац структуре цена 

 

Члан 22. 

 

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране 

решаваће споразумно и мирним путем. Спорови који не могу бити решени мирним путем 

решаваће се пред месно надлежним судом. 

 

Члан 23. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

 

 

 

Члан 24. 

 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од 

којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 
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     ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                                                         НАРУЧИЛАЦ  

 

   ____________________    м.п.                        ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА        

          

                                   Председник 

                                                Радољуб Видић, дипл.ецц. 

 

 

НАПОМЕНА: Модел уговора понуђач је дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
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VII   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. Поступак се 

води на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ  

 

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

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

отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Општина Куршумлија, улица Пролетерских бригада бб, 18430 

Куршумлија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: бр. 92/2018 – „Извођење радова на 

изградњи II фазе дечијег обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“, НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача  до 19.12.2018. године до 11:00 

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. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 

понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да порет такве исправке 

стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача 

Отварање понуда обавиће се пред комисијом дана 19.12.2018. године у 11:15 часова у 

просторијама Општине Куршумлија, ул.Пролетерских бригада бб, Куршумлија. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће 

учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на 

основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда. 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсним документацијом и то 

Образац бр. V-1 Образац понуде 

Образац бр. V-2 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

Образац бр. V-3 Образац трошкова припреме понуде 

Образац бр. V-4 Образац изјаве о независној понуди 

Образац бр. V-5 Образац изјаве у вези члана 75.Став 2.ЗЈН – Образац изјаве о поштовању 

обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подошења понуде 

Образац бр. V-6 Образац изјаве о достављању менице и меничног овлашћења за добро 
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извршење посла и достављање банкарске гаранције за повраћај аванса. 

Образац бр. V-7 Списак изведених радова 

Образац бр. V-8 Листа кадровске опремљености 

Образац бр. V-9 Листа техничке опремљености 

Образац бр. V-10 Потврда о реализацији уговора,  

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на 

оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране 

других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају 

имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације 

(Oбразац бр. V-10)  и то: назив и адресу наручиоца;  назив и седиште 

понуђача;  облик наступања за изведене радове за које се издаје Потврда; 

изјава да су радови за потребе тог наручиоца  изведени квалитетно и 

уговореном року;  врста радова; вредност изведених радова; број и датум 

уговора; контакт особа наручиоца и телефон; датум; потпис овлашћеног лица 

и печат наручиоца 

Поглавље VI Модел уговора 

Прилог  Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање гаранције за 

повраћај авансног плаћања у висини одобреног аванса од 9.500.000,00 динара 

са ПДВ-ом. 

Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству како се доказује 

испуњеност услова (део под III у конкурсној документацији) 

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

набавке – уколико понуду подноси група понуђача 

 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом 

оверава. 

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

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

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

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају 

давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, 

Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени 

печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

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

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 

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

саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

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

 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Куршумлија, 

улица Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку: „Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта 

„Чаролија“ у Куршумлији“, ЈН број 92/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  
или 

„Допуна понуде за јавну набавку: „Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта 

„Чаролија“ у Куршумлији“, ЈН број 92/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Опозив понуде за јавну набавку: „Извођење радова на изградњи II фазе дечијег обданишта 

„Чаролија“ у Куршумлији“, ЈН број 92/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: „Извођење радова на изградњи II фазе дечијег 

обданишта „Чаролија“ у Куршумлији“, ЈН број 92/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  

 

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

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

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

У Обрасцу понуде (Образац бр. V-1) понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

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

подизвођачем. 

    

7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

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

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

подизвођача. 

  Подизвођач је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин дефинисан у тачки 2. 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова. 

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

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу и Кориснику за извршење обавеза из поступка 

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

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
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Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача је дужан да испуни обавезне услове, у свему на начин 

дефинисан у тачки 2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство 

како се доказује испуњеност тих услова док додатне услове испуњавају и доказују заједно, на 

начин дефинисан истом тачком Конкурсне документације.  

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу и Кориснику. 

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈН. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

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

Рок плаћања је дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015).  

Плаћање за изведене радове ће се вршити по испоствљеним привременим и окончаној 

ситуацији-рачунима према стварно изведеним радовима а по јединичним ценама из понуде и у 

роковима из понуде. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Авансо плаћање је дозвољено и одређено је конкурсном документацијом у износу од 

9.500.000,00 динара са ПДВ-ом. 

 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају 

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

продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде 

на може мењати понуду.  

 

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

ПОНУДИ 

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

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

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену су урачунати сви пратећи трошкови. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

чланом 92. Закона 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави тражена средства финансијског обезбеђења: 

1. Оригинал писма о намерама пословне банке за издавање гаранције за повраћај авансног 

плаћања у висини аванса од 9.500.000,00 динара са ПДВ-ом са клаузулама: неопозива, 

безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важности 30 дана 

дужим од дана уговореног за извођење радова; 

а уз закључење уговора, понуђач (извођач радова) је у обавези да достави: 

Банкарску гаранцију (у оригиналу) за повраћај аванса, неопозиву, безусловну, на први 

позив наплативу и без права на приговор, у висини аванса од 9.500.000,00 динара са ПДВ-

ом издату од банке, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извођење радова, 

Одмах по наступању гарантног случаја наручилац ће се обратити банци која је издала 

банкарску гаранцију за реализацију исте.  

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

банкарска гаранција мора се продужити. 

Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, наплатива на први позив и 

без права на приговор. 

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. 

2. једну бланко сопствену меницу за добро извршење посла на износ од 10 % од вредности 

понуде са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важења не краћим од 30 дана од истека рока свих 

уговорених обавеза понуђача. 

Напомена: Меница за добро извршење посла треба да буду оверене печатом и потписане од 

стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. Уз менице 

мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење, на име гаранције 

за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10 % од укупне 

вредности понуде са обрачунатим ПДВ-ом, да се може наплатити на први позив са 

клаузулом «без протеста». Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих 

потписа, који је издат од стране пословне банке. Картон депонованих потписа који се 

прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 

Предметна меница за добро извршење посла, активираће се у случају да понуђач не 

извршава уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица 

овлашћених за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

Потребно је уз менице доставити и потврду да је меница евидентирана у регистру меница и 

овлашћења које води НБС. 

Рок важења средстава финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока свих уговорених обавеза понуђача (банкарска гаранција и меница за добро извршење 

посла). 

По извршењу свих уговорних обавеза понуђача, средства финансијског обезбеђења ће бити 

враћена. 
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 Понуђач је обавезан да достави и Образац изјаве о достављање менице ѕа добро извршење 

посла и банкарске гаранције за повраћај аванса. (Образац бр. V-6) 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

. 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца, Општинска управа 

општине Куршумлија, ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, или путем електронске 

поште на e-mail адреси javnenabavke@kursumlija.org,  или факсом на број 027-381-785 тражити од 

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

укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

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

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.92/2018 

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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

ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

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

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева 

да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

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

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

(члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подпонуђача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
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У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

одбити као неприхватљиву. 

 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве из поглавља V-

5). 

  

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама овог Закона.  

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 непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javnenabavke@kursumlija.org,, или факсом на број 027-381-785 или препорученом пошиљком са 

повратницом.  

Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се 

може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,00 до 15,00 

часова. 

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

радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

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

примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 

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

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека 

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

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

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

захтева за заштиту права је 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. 
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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 садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца;  

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

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

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; уплата од 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; Опшина Куршумлија, општинска управа општине Куршумлија; јавна набавка у 

отвореном поступку бр. 92/2018; 

наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

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

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 

1. или 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

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

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

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

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

осигурање и други корисници јавних средстава); или 

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

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

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

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

 

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

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

  Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека 

рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће 

сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 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. 

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

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

 

 

  

 


