
 

 

 

ГРАД   НИШ – ГРАДСКА  УПРАВА   ГРАДА  НИША 

18000 Ниш, Ул. Николе Пашића број 24, 

http://www.ni.rs/  

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

 

 
 

  

КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА   

 

 

На основу члана  61, а у вези члана 32 и 40. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чланом 2. 

Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015) 

и Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 4823-1/2019-31 од 20.11.2019. године, 

Комисија за јавну набавку, образована Решењем наручиоца - Секретаријата за инвестиције 

брoj 4823-2/2019-31 од 20.11.2019. године, сачинила је конкурсну документацију за 

отворени поступак јавне набавке радова ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем, са периодом трајања оквирног споразума до 31.12.2020.године – извођење 

радова на реконструкцији обданишта Ново Село. 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-2/66Р-2019-28 

 

 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Рок за подношење понуда  20.12.2019. године до 12
00

 часова 

Јавно отварање понуда 20.12.2019. године у   13
00

 часова 

 

 

 

 

 

Ниш, новембар 2019. године 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

 Образац број 1 3 

I Општи подаци о јавној набавци 4 

II Критеријуми за доделу оквирног споразума 4 

III Упутство понуђачима како да сачине понуду 5 

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

Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова 
18 

V Овлашћење  представника понуђача 22 

VI Изјавa понуђачa 23 

VII Изјавa понуђача и подизвођача 24 

VIII Изјава групе понуђача 25 

IX Образац понуде 26 

X Техничка спецификација радова   28 

XI Модел оквирног споразума 58 

XII Модел уговора 63 

XIII Образац трошкова припреме понуде 73 

XIV Образац  меничног овлашћења 74 

 

 

 

Конкурсна документација има укупно 74 стране. 
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ОБРАЗАЦ БР. 1 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив:___________________________________________________________ 

Адреса седишта: ________________________________________________ 

Контакт особа:___________________________________________________ 

Телефон/телефакс:_______________________________________________ 

email:___________________________________________________________ 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЛУЖБА ЗА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Ул. 7. јули бр. 6, 18000 НИШ 

(канцеларија бр. 13, први спрат) 

 

 

 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 
 

 РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБДАНИШТА НОВО СЕЛО 
 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ   404-2/66Р-2019-28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н Е   О Т В А Р А Т И ! 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

Подаци о наручиоцу: Град Ниш, Градска управа Града Ниша, матични број: 17620541, 

ПИБ: 100232752; 

Адреса: Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш. 

Интернет страница Града Ниша: http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

 

Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији обданишта Ново Село, ЈН 

бр. 404-2/66Р-2019-28.  

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45214100-1 -  радови на изградњи зграда за дечије вртиће 

 
Врста поступка: Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку ради  

закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са периодом трајања оквирног 

споразума до 31.12.2020.године, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским 

актима којима се уређује област јавних набавки, Законом о облигационим односима, 

Законом о планирању и изградњи и Посебним узансама о грађењу.  
 
Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума 
о извођењу радова  са  једним понуђачем.  

Наручилац ће закључивати појединачне уговоре, у периоду трајања оквирног 
споразума до 31.12.2020, а у складу са својим потребама. Уговори о јавној набавци који се 
закључују на основу оквирног споразума, морају се доделити пре завршетка рока трајања 
оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора не мора подударати са 
трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.  

Наручилац ће појединачне уговоре закључивати на начин да укупно уговорене 
вредности буду највише до висине средстава одобрених за ту намену у буџетској години.  

Наручилац ће упутити позив Извођачу радова са којим је закључио оквирни 

споразум да поднесе понуду, и у истом ће предвидети примерени рок за подношење 

понуда. Наручилац задржава право да ажурира техничке спецификације, без мењања 

битних услова оквирног споразума, а у циљу утврђивања прецизнијег уговорног односа 

наручиоца и изабраног Извођача радова, са којим ће закључити појединачни уговор о 

јавној набавци.  

Понуђачи  ће предметну услугу пружати сукцесивно, према динамици и потребама 

Наручиоца, а према достављеном писаном захтеву од стране Наручиоца. 
Приликом  закључења  уговора  о  јавној  набавци  на  основу  оквирног  

споразума, уговорне стране не могу мењати битне услове оквирног споразума. 
 

Контакт особе:  
Владимир Џунић из Секретаријата за инвестиције и Велиборка Милијев из Службе за 

јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@gu.ni.rs, сваког радног дана (од понедељка до петка) 

у периоду од 07:30 до 15:30 часова. 

  

II  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.   

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

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења 

радова. 

У случају истог понуђеног  рока извођења радова биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

  

 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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III  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова на 

реконструкцији обданишта Ново Село, ради закључења оквирног споразума са једним 

понуђачем, са периодом трајања оквирног споразума до 31.12.2020.године, јавна набавка  

број 404-2/66Р-2019-28, објављен је дана 20.11.2019. године на Порталу Управе за јавне 

набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и званичноj интернет страници Града Ниша 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

 

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА САДРЖИ: 

 

а) Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из 

члана 76. Закона о јавним набавкама, таксативно наведене у делу конкурсне 

документације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова; 

б) Образац изјаве о испуњености услова из чл. 26. и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним 

набавкама - попуњен, печатом оверен и потписан.  

* Изјаву понуђача – попуњену  и потписану, уколико понуђач самостално 

подноси понуду,  

или 

* Изјаву понуђача и подизвођача – попуњену  и потписану, уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем, 

или 

* Изјаву групе понуђача – попуњену  и потписану, уколико понуду подноси група 

понуђача. 

НАПОМЕНА:  Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина наступа. 

в) Образац понуде – попуњен  и потписан; 

г) Техничку спецификацију услуга -   потписану; 

д) Модел оквирног споразума – попуњен  и потписан; 

ђ) Модел уговора – попуњен  и потписан; 

е) Средство обезбеђења  

* за озбиљност понуде: једну бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију 

менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране 

пословне банке, оригинал меничног овлашћења (попуњеног  и потписаног) и копију 

картона депонованих потписа; 

НАПОМЕНА:Меница мора бити печатом оверена и потписана и иста не сме бити 

перфорирана. 

ж) У случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, а 

који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 7. овог Упутства; 

з) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде – 

попуњен  и потписан. 

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 обрасца трошкова припреме понуде није обавезно. 

 

и) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је 

дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради , потпише и 

достави у склопу понуде.  

 

 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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1.  Подаци о језику на коме понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском 

језику на коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак 

јавне набавке.  

 

2.  Начин подношења понуде 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Градска управа Града 

Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш (канцеларија број 13, на 

првом спрату), најкасније до 20.12.2019. године, до 12:00 часова, непосредно или путем 

поште. 

Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по истеку рока за подношење 

понуда, у 13:00 часова, у објекту Града Ниша у ул. 7. јули бр. 6 (сала у приземљу). 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

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

утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр. 1. из 

конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, 

телефакс и e-mail подносиоца понуде или уписује следеће податке: назив, адресу седишта, 

телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - 

Градска управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. 7. јули бр. 6, 18000 Ниш, 

(канцеларија број 13), број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ 

ОТВАРАТИ“. 

Лице задужено за пријем понуде (референт) је дужно да, приликом пријема 

понуде/измене понуде/допуне понуде/ опозива понуде, без одлагања, на коверти, односно 

кутији у којој се понуда налази, обележи датум и време пријема и да у деловодној 

документацији евидентира број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

референт уочи неправилности приликом пријема понуде/измене понуде/допуне понуде/ 

опозива понуде (нпр. понуда није означена као понуда па је отворена, достављена је 

отворена или оштећена коверта и сл.), дужан је да о томе сачини писану службену 

белешку и достави је члановима комисије.  

Примљене понуде чува референт до момента отварања понуда када их предаје 

комисији.  

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у 

транспорту и за неадекватно достављење понуде. 

Уколико је понуда достављена непосредно, прималац понуде Град Ниш, Градска 

управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6, предаће 

понуђачу потврду пријема понуде у којој 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. 

Понуда мора обавезно садржати попуњене и потписане све тражене обрасце из 

конкурсне документације или обрасце сачињене, попуњене и потписане од стране 

понуђача под условом да исти садрже све податке који су наведени у обрасцима из 

конкурсне документације. 

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна у складу са 

Законом о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 

5/15, 44/18 и 95/18). Наиме, понуђач који у свом пословању не употребљава печат у складу 

са законом и оснивачким актом, није дужан да тражену документацију оверава печатом. 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима 

(оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица понуђача, а у свему 

у складу са обрасцима из конкурсне документације. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној документацији потпишу сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе 

који ће попуњавати и потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 

Изјаве групе понуђача која претходно попуњена мора бити потписана од стране сваког 

понуђача из групе понуђача.  
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У случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из групе 

потписује обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача, 

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 о јавним набавкама. 

У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача, потребно је 

назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив, адресу 

седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail свих понуђача из групе понуђача.  

Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. 

 

3.  Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

           4.  Начин измене, допуне или опозива понуде у смислу чл. 87. ст. 6. Закона о 

јавним набавкама 

У року одређеном за подношење понуда 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 понуђач је дужан да назначи на коверти или на 

кутији, са навођењем редног броја и предмета јавне набавке на коју се односи и текста 

„НЕ ОТВАРАТИ“ и да у року одређеном за подношење понуда достави на адресу: Град 

Ниш, Градска управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Ул. 7. јули бр. 6 

(канцеларија број 13, први спрат). 

„Измена понуде за отворени поступак јавне набавке извођења радова на 

реконструкцији обданишта Ново Село, ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке извођења радова на 

реконструкцији обданишта Ново Село, ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28 - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке извођења радова на 

реконструкцији обданишта Ново Село, ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28  - НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за отворени поступак јавне набавке извођења радова на 

реконструкцији обданишта Ново Село, ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

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

случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на кутији је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу седишта свих учесника у 

заједничкој понуди.  

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

своју понуду. 

 

            5.  Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

У делу конкурсне документације Образац понуде и Моделу оквирнопг споразума 

понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

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

 

           6.  Понуда са подизвођачем/има 
Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има дужан је 

да у делу конкурсне документације Образац понуде и Моделу оквирног споразума наведе 

да понуду подноси са подизвођачем/има, назив и адресу седишта подизвођача, док је у 

Обрасцу понуде дужан да наведе проценат од укупне вредности набавке који ће поверити 

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

подизвођачу, као и да достави обрасце и доказе тражене конкурсном документацијом. 

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

јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 

и 4) Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 
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доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2)  и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним 

набавкама, а доказ из чл. 75. ст. 1. т. 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

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

вредности  јавне набавке потребна важећа дозвола надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, понуђач може доказати испуњеност тог услова 

преко подизвођача којем је поверио извршења тог дела набавке. 

Претходно попуњену Изјаву понуђача и подизвођача потписују, печатом оверавају 

понуђач и сви подизвођачи.  

Уколико оквирни споразум буде закључен између наручиоца и понуђача који 

извршење набавке делимично поверава подизвођачу, подизвођач ће бити наведен и у 

оквирном споразуму. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење уговора и 

раскинути оквирни споразум. 

Понуђач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без 

обзира на број подизвођача. 

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7.  Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације Образац 

понуде и Моделу оквирног споразума морају бити наведени сви понуђачи из групе 

понуђача. 

У складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама,  сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4). У том случају група понуђача 

је дужна да за сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 

2) и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама. 

Услов из чл. 75. ст. 1. т. 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова. 

Додатне услове из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама група понуђача испуњава 

заједно. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених 

конкурсном документацијом, је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који 

обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2) опис послова сваког од понуђача  из групе понуђача у извршењу оквирног 

споразума, 

а може садржати и податке о: 

1) понуђачу који у име групе потписује оквирни споразум,  

2) понуђачу који у име групе подноси средство обезбеђења (уколико исто 

наручилац захтева конкурсном документацијом),  

3) понуђачу који издаје рачун,  

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5) обавезама сваког од понуђача из групе за извршење оквирног споразума и  

6) понуђачу који ће у име групе понуђача поднети захтев за заштиту права, у 

супротном, захтев ће моћи да поднесу само заједнички сви чланови групе понуђача која је 

поднела заједничку понуду. 

У споразуму навести назив и адресу седишта понуђача из групе понуђача који ће 

попунити, потписати и печатом оверити све потребне обрасце дате у конкурсној 

документацији, у случају да се понуђачи из групе понуђача определе да један понуђач из 

групе попуни, потпише и печатом овери све обрасце дате у конкурсној документацији, 

изузев Изјаве групе понуђача. 
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Изјаву групе понуђача потписују, печатом оверавају сви понуђачи из групе 

понуђача.  

Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга 

подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

  

8.  Захтеви у погледу траженог начина и рока плаћања, рока пружања услуга и 

рока важења понуде  

8.1. Начин и рок плаћања 

Наручилац ће плаћање извршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача – 

Извођача радова, у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана по достављању, од стране 

надзорног органа оверених, и регистрованих привремених и окончане ситуације у 

централном регистру фактура, а у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15 и 

113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других 

захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  (Сл. 

Гласник РС број 7/2018).  

 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

           8.2.  Рок извођења радова 

Предметни радови ће се изводити у складу са реалним потребама Наручиоца, са 

роковима извођења радова датим у сваком појединачном уговору. 

 

8.3. Рок важења оквирног споразума 
            Оквирни споразум се закључује са једним понуђачем  на период до 

31.12.2020.године, почев од момента потписивања оквирног споразума.  

 

8.4. Гарантни рок  

  Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 месеца од дана 

извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји радова. 

 За квалитет материјала и опреме, који уграђује Извођач радова, у погледу садржине 

и рока, важи гаранција произвођача опреме, односно материјала, с тим што је Извођач 

радова  дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, односно 

материјала, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.  

 

8.5. Рок важења понуде  

Рок важења понуде понуђач уноси у Образац понуде, с тим што исти не може бити 

краћи од 60 (шездесет) 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 нe може мењати понуду. 

 

            9.  Валута и начин на који је наведена и изражена цена у понуди 

 Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ, 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 ПДВ. 

Јединичне цене услуга дате у Техничкој спецификацији услуга са обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни су фиксне и не могу се мењати до 

коначне реализације посла.  

 У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена. 
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 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 

саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити. 

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише 

и достави у оквиру понуде. 

 

           10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача  

 

I Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

* као средство обезбеђења за озбиљност понуде 1 (једну) бланко соло меницу, 

копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 

овереним пријемом исте од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и 

потписано менично овлашћење и копију картона депонованих потписа.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана.  

 Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на 

износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без 

протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на 

наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико понуђач: 

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

понуду; 

 - уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не достави 

потписан и оверен оквирни споразум; 

- уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум, не достави наручиоцу 

средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне 

документације по оквирном споразуму и појединачним уговорима закљученим на основу 

оквирног споразума. 

* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за 

добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна банка 

наведе да ће понуђачу - Извођачу радова, уколико му буде додељен оквирни споразум, у 

року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 

Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће банкарска гаранција важити најмање 30 

дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла предвиђеног моделом уговора, 

као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних 

услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за решавање спорова 

које је одредио наручилац.  

* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама потребно је да издавалац - 

пословна банка наведе да ће понуђачу - Извођачу радова, уколико му буде додељен 

оквирни споразум, у тренутку примопредаје радова издати банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 5%  од укупно 

изведених радова без ПДВ-а. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће банкарска 

гаранција важити најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног рока за квалитет 

изведених радова, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први 

позив, без додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу 

за решавање спорова које је одредио наручилац.    
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II Средства финансијског обезбеђења у оквирном споразуму 

  Понуђач - Извођач радова са којим је закључен оквирни споразум дужан да преда  

Наручиоцу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, у року од 7 (седам) дана од 

дана закључења оквирног споразума: 1 (једну) бланко соло меницу, копију захтева за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте 

од стране пословне банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и 

копију картона депонованих потписа.   

 Ако изабрани понуђач - Извођач радова не поступи у наведеном року, наручилац 

има право да уновчи средство обезбеђења за озбиљност понуде.  

 Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана.  

 Меничним овлашћењем понуђач - Извођач радова ће овластити наручиоца да 

меницу може да попуни на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ, као и да 

меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу 

са важећим прописима поднети на наплату.   

Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и у случају да дође до 

промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, 

статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.   

 Трајање меничног овлашћења мора бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока 

важења оквирног споразума.      

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

Извођач радова не закључи појединачне уговор/е у складу са оквирним споразумом и /или 

не достави средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и /или за 

добро извршење посла уз уговор/е који се закључује/у по основу оквирног споразума.  

  

  III Средства финансијског обезбеђења приликом закључења уговора 

* Банкарска гаранција за добро извршење посла - Извођач радова је дужан да у 

року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију 

за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора 

без ПДВ-а.   

 Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио наручилац.   

 Банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла.  

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

важност банкарске гаранције мора да се продужи.    

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

Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под 

условима предвиђеним уговором.  

 

* Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року -      Извођач 

радова је дужан да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 5% од 

укупно изведених радова без ПДВ-а.    

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио наручилац.    

Банкарска гаранција мора важити најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног 

рока за квалитет изведених радова.  

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

важност банкарске гаранције мора да се продужи.    

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за отклањање 

грешака у гарантном року и на терет тих средстава ангажовати другог извођача радова.  
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11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 

горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним 

прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача.  

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

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

мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача.  

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени 

као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви. 

Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди;  

3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о 

поднетим понудама до отварања понуда. 

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

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, 

сагласно чл. 14. Закона о јавним набавкама. 
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     12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику, 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 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице може 

упутити непосредно писаним путем или путем поште на адресу: Град Ниш – Граска 

управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Улица 7.јули бр.6 или 
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електронском поштом на e-mail javne.nabavke@gu.ni.rs , са напоменом: "Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима - ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28. 

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

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

подношење понуда и објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

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

20. Закона о јавним набавкама и то:  

- путем поште или електронске поште или факсом, 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 или факсом, страна која је извршила достављање 

дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што 

је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 

достављање. 

 

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

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

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14.  Негативне референце 

 Наручилац може, сходно чл. 82. Закона о јавним набавкама, одбити понуду уколико 

поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за 

подношење понуда у поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из чл. 23. и чл. 25. Закона о јавним набавкама; 

- учинио повреду конкуренције; 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор, након што му је уговор додељен; 

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

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

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

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

објављивања позива за подношење понуда. 

 

15.  Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне 

документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе 

понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје 

понуде поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

обављања делатности на снази у време подношења понуде. 

mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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16.  Изјава о независној понуди  

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из конкурсне 

документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и подизвођача или Изјава групе 

понуђача), дату под кривичном и материјалном одговорношћу којом потврђује да је 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

17. 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. 

 

18.  Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

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

које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

Закона о јавним набавкама. 

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

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом или електронском поштом на e-mail javne.nabavke@gu.ni.rs.  

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

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 

примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) 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. 

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

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

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

После доношења Oдлуке о додели уговора из чл. 108. Закона о јавним набавкама 

или Oдлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона о јавним набавкама, рок 

за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 

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

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

за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. 

Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног 

захтева. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана 

пријема захтева за заштиту права. 

Такса за захтев за заштиту права поднет у поступку јавне набавке мале 

вредности износи 120.000 динара, без обзира на то: 

- да ли се захтевом за заштиту права оспоравају радње наручиоца предузете пре или 

после истека рока за подношење понуда; 

- да ли је поступак јавне набавке обликован по партијама; 

- колика је процењена вредност јавне набавке; 

- колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.   

mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 1. тачка 1. 

Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у 

износу од 120.000 динара, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева 

за заштиту права Републичке комисије за заштиту права понуђача у поступцима јавних 

набавки (http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html). 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 

заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права 

мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите 

права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да 

ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно 

усвојеном захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно 

Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 

извршни наслов. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, 

прихватиће се:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће 

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

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

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршења налога;  

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06;  

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

захтев за заштиту права;  

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

се подноси захтев за заштиту права;  

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке.  

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

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1.  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

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

корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 

јавних средстава);  

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

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са 

законом и другим прописом.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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19.  Рок за закључење оквирног споразума 

 Оквирни споразум потписан од стране наручиоца, биће достављен изабраним 

добављачима у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона. 

  Оквирни споразум потписан од стране наручиоца, биће достављен изабраном 

Извођачу радова у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона.  

Понуђач – Извођач радова са којим се закључује оквирни споразум је у обавези да 

исти потпише, овери и достави наручиоцу у року од 3 (три) дана од дана пријема. 

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити оквирни 

споразум  пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, сагласно и чланом 112. 

став 2. тачка 5.) Закона. 

 

            20.     Измена током трајања оквирног споразума 

 У складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама постоји могућност измене 

оквирног споразума, тако што се укупна уговорена вредност радова не може повећати за 

више од 5% првобитно уговорене вредности радова.  

Јединична цена из усвојене понуде важи за вишкове, односно мањкове радова, 

ако не прелазе 10% од укупне вредности радова предвиђених оквирним споразумом.  

Преглед вишкова и мањкова радова са количинама и предлог измене јединичних 

цена и рока продужетка извођења радова за евентуалне вишкове који прелазе 10% од 

укупне вредности радова предвиђених оквирним споразумом, Извођач је обавезан да 

током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко 

надзорног органа. 

Могућност измене оквирног споразума о јавној набавци постоји и у случају 

оправданог продужења уговореног рока за извођење радова, уколико Извођач буде 

спречен ванредним догађајима који се нису могли предвидети.  

Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет уговора Извођачу 

писаној форми подноси Наручиоцу у року од 3 дана од сазнања за разлог због кога се рок 

може продужити, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени оквирног 

споразума о јавној набавци продужује уговорени рок за извођење радова, закључењем 

Анекса Оквирног споразума о извођењу радова.  

У складу са чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама, могућност измене оквирног 

споразума о јавној набавци постоји и у случају измене прописа који регулишу област која 

је предмет оквирног споразума. 

Уколико у временском периоду извршења Оквирног споразума дође до битног 

поремећаја и повећања цена основних средстава и материјала (гориво, мазут, битумен, 

цемент) извођач радова има права да за исти износ повећања цена захтева од Наручиоца 

одобрење за повећање појединачних цена из позиција понуде који је саставни ддео 

Оквирног споразума, за преостали део неизвршених радова. 

 

            21.  Битни недостаци понуде 

Сходно чл. 106. Закона о јавним набавкама наручилац ће одбити понуду ако: 

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

22.  Начин достављања доказа  

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 оквирног споразума, односно током важења 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели оквирног споразума да тражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) 

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

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страницама надлежних органа. У случају да понуда понуђача не садржи доказ одређен 

законом или конкурсном документацијом, понуђач је дужан да у понуди наведе 

интернет страницу на којој су исти подаци јавно доступни. Наручилац не може одбити 

као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или 

конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 

регистре не морају да достављају доказ из чл. 75. ст. 1. т. 1) Закона о јавним набавкама, јер 

је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs). 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. 

т. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама (Извод из регистра агенције за привредне регистре, 

Потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе, да понуђач односно, његов 

законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) 

Закона о јавним набавкама и Потврде надлежног пореског органа и организације за 

обавезно социјално осигурање или Потврде надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације) сходно чл. 78. Закона о јавним набавкама. 

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

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама, а исте доказује достављањем следећих доказа, и то: 

Обавезни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1) Закона о јавним набавкама: да је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

 

Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2) Закона о јавним набавкама: 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:  

 Правна лица:  

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

се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

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

давања мита, кривично дело преваре; 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно 

је поред уверења Основног суда доставити и Уверење вишег суда на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања мита; 

  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). 

Напомена: Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.  

 

 Предузетници и физичка лица:  

 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

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

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

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

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



19/74 

 

пребивалишта). 

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4) Закона о јавним набавкама: 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:   

 1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

 2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода  

или  

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Напомена:  

* Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 

* Понуђач  је у обавези да достави доказе о измирењу свих доспелих пореза, доприноса и 

других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији, што значи не само на 

територији где има регистровано седиште, већ и уколико има обавезу измирења одређених 

јавних дажбина и према другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању 

локалне смоуправе. 

 

4. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама: да је при састављању понуде 

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 понуде; 

 

Доказ: Изјава понуђача - попуњена и потписана, уколико понуђач самостално подноси 

понуду, 

 или 

 Изјава понуђача и подизвођача - попуњена и потписана, уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем, 

 или 

 Изјава групе понуђача - попуњена и потписана, у случају уколико понуду 

подноси група понуђача; 

 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од начина наступа  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава понуђача и 

подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког 

подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача и подизвођача 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

 

Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

1.      Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - финансијски капацитет  - да 

понуђач за последње три године до дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки нема дане неликвидности. Уколико понуду подноси понуђач са 

подизвођачем или група понуђача, неопходно је да сваки подизвођач, односно сваки  члан 

групе понуђача немају дане неликвидности.  

 

Доказ: Потврда о броју дана непрекидне неликвидности издата од стране Народне банке 

Србије.  



20/74 

 

Напомена: Потврду о броју дана неликвидности преузеће наручилац на дан отварања 

понуда са званичне странице Народне банке Србије - Претраживање дужника у принудној 

наплати и иста ће бити презентована на јавном отварању понуда.  

Подаци на сајту НБС су званични и могу се користити за службене потребе без 

подношења захтева за издавање потврде. 

 

2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - пословни капацитет: да је 

понуђач у 2016, 2017, 2018 и 2019 години до дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки извео радове исте или сличне предметним радовима у 

износу од 60 милиона динара без урачунатог Пдв-а. 

 

Доказ: Потврда/е израђене, потписане и оверене од стране наручиоца радова које, поред 

осталих података, морају обавезно садржати: податке о издаваоцу потврде (назив 

наручиоца, седиште, матични број, порески идентификациони број (ПИБ) и контакт 

телефон), податке о привредном субјекту који је извео радове, опис изведених радова са 

обавезним навођењем финансијске вредности изведених радова,   датум, месец и годину 

извођења радова. Уз сваку достављену потврду приложити фотокопију закљученог 

уговора.  

 

3. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - технички капацитет: 
Понуђач треба да поседује или да има право располагања техничким капацитетом ради 

учешћа у поступку јавних набавки и то за најмање једно теретно возило за превоз 

грађевинског материјала. 

 

Доказ за најмање једно теретно возило: Копија очитаних података из важеће 

саобраћајне дозволе на дан отварања понуда и копија Полисе осигурања. 

У случају да возило није у својини понуђача, потребно је доставити и Уговор о закупу или 

Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на основу кога се може утврдити да 

понуђач исто има на располагању 

 

Напомена: 

* Пописна листа основних средстава мора бити са последњим датумом у години која 

претходи години у којој се јавна набавка спроводи  потписана од стране овлашћеног лица 

и оверена печатом понуђача. 

* За средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи доставити рачун и 

отпремницу. 

* Уколико се достављају уговори о закупу, лизингу и сл. понуђач мора доставити и 

пописну листу оног лица од кога изнајмљује или неки други одговарајући доказ из кога се 

може утврдити да је то лице власник предметне опреме. 

 

4. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама - кадровски капацитет: 

понуђачи доказују  достављањем: копије М обрасца и копије Уговора о раду, уколико 

је ангажован код понуђача по основу Уговора о раду (на одређено или неодређено време) 

или копије Уговора о обављању привремених и повремених послова или Уговора о 

допунском раду или Уговора о делу, уколико је ангажован код понуђача по основу 

уговора о раду ван радног односа, који су предвиђени Законом о раду сходно чл. 197. до 

202 има најмање 15 радника оспособљених за извођење грађевинских радова и радова на 

инсталацијама ( електро, водовод и канализација, дојава пожара и термотехничке 

инсталације) и копије важеће личне лиценце, издате од стране Министарствa 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или Инжењерске коморе Србије, за 

најмање: 

а -   једног  дипломираног инжењера грађевинске струке носиоца лиценце   број  400 или 

401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 800.    

б -  једног   дипломираног инжењера електро струке носиоца лиценце   број  450  ,  

в -  једног дипломираног инжењера машинске струке носиоца лиценце   број  430.   

 

https://www.mgsi.gov.rs/cir
https://www.mgsi.gov.rs/cir
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Напомена: Уколико директор, оснивач, односно члан привредног друштва учествује у 

доказивању кадровског капацитета, исти не мора бити запослен у привредном друштву. 

 

НАПОМЕНА: 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из 

чл. 75. ст. 1. т. 1), 2)  и 4) Закона о јавним набавкама, као и додатних услова из чл. 76. ст. 2. 

Закона о јавним набавкама, дефинисаних овом конкурсном документацијом, понуђачи 

доказују достављањем доказа таксативно наведних у делу конкурсне документације IV 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона о јавним 

набавкама. 

Испуњеност услова из чл. 26. и чл. 75. ст. 2 Закона о јавним набавкама за 

учешће у поступку предметне јавне набавке понуђачи, у зависности од начина наступа, 

доказују достављањем обрасца Изјаве понуђача или Изјаве понуђача и подизвођача 

или Изјаве групе понуђача.  

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

јавним набавкама, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 

4) Закона о јавним набавкама. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 

доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2)  и 4) и из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним 

набавкама - Изјавa понуђача и подизвођача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чл. 81. Закона о јавним 

набавкама, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. ст. 

1. т. 1), 2) и 4) Закона о јавним набавкама. У том случају група понуђача  је дужна да за 

сваког члана групе достави доказе да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. т. 1), 2) и 4) и из чл. 

75. ст. 2. Закона о јавним набавкама - Изјавa групе понуђача. 

Додатне услове из чл. 76. ст. 2. Закона о јавним набавкама група понуђача испуњава 

заједно. 
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V     ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из ________________________, ул. _________________________ бр. _____,   

бр.л.к. _____________________________ ПУ ___________ овлашћује се да  

 

у име _____________________________________________  из _________, 

                                  (назив понуђача) 

 

може да учествује у поступку јавног отварања понуда за отворени поступак јавне набавке 

извођења радова на реконструкцији обданишта Ново село,  ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28. 

 

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку 

отварања понуда. 

 

Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне 

набавке и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Дана: __.__.2019. године 

                                                                                 П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                               ______________________ 

                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да Овлашћење представника понуђача потпишу сви понуђачи из групе понуђача 

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

потписати   Овлашћење представника понуђача. 
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VI    ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 

дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

У складу са чл. 26. и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач ___________________ из ___________________ у 

отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији обданишта Ново 

село,  ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28: 

 

-   потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, 

 

-   изјављује да је при састављању понуде 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 

понуде. 

 

 

Дана __.__. 2019. године 

                                                                                                       П О Н У Ђ А Ч 

 

                            ______________________ 

                    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/74 

 

VII    ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача и 

подизвођача, дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

У складу са чл. 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015)  понуђач _________________________________ из 

__________________, у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на 

реконструкцији обданишта Ново село,  ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28, потврђује да је понуду за 

предметни поступак јавне набавке поднео независно, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

 У складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), 

понуђач ____________________________________ из ____________________ и 

подизвођач/и 

__________________________________________ из ___________________ 

__________________________________________ из ___________________ 

у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији обданишта Ново 

село,  ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28,  изјављују да су при састављању понуде поштовали 

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. 

 

Дана __.__. 2019. године   

         П О Н У Ђ А Ч 

           _______________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                          ПОДИЗВОЂАЧ 

         _______________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 

 

                 ПОДИЗВОЂАЧ 

         _______________________ 

                                                              (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача , само уколико понуђач 

извршење предметне јавне набавке делимично поверава подизвођачу. У случају 

подношења понуде понуђача с већим бројем подизвођача од броја предвиђеног овом 

Изјавом, потребно је копирати исту, попунити и потписати   на наведен начин. 
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VIII    ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници понуђача из 

групе понуђача, дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

У складу са чл. 26. и чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђачи из групе понуђача: 

_______________________________________________  из  _____________ 

_______________________________________________  из  _____________ 

_______________________________________________  из  _____________ 

у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији обданишта Ново 

село,  ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28: 

 

- потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне набавке поднели 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, 

 

- изјављују да су при састављању понуде поштовали 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. 

 

Дана __.__. 2019. године     

П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                     ______________________ 

                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                         ______________________ 

                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                        ______________________ 

                                                                                        (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача . 

У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од 

броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, попунити и потписати       

претходно наведен начин. 
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IX    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији обданишта Ново 

село,  ЈН бр. 404-2/66Р-2019-28 

 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)  

Телефон и телефакс   

Текући рачун и назив банке  

Матични број   

ПИБ  

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

 

Предмет јавне набавке извршићемо: (у зависности од наступа заокружити и попунити 

једну од понуђених опција) 

 

а) самостално; 

б) са подизвођачима:  

Назив подизвођача  

Адреса седишта   

Матични број и ПИБ    

Проценат укупне вредности набавке који ће 

понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који ће 

понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача 

 

 

в) заједнички, у групи са: 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контак телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   
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1) Понуђена цена извођења радова на реконструкцији обданишта Ново Село, ради 

закључења оквирног споразума о извођењу радова са једним понуђачем са трајањем 

оквирног споразума  до 31.12.2020. године, наведена у Техничкој спецификацији радова 

мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да  покрива све трошкове које 

понуђач има у реализацији набавке.  

  

УКУПНА ЦЕНА ЗА РАДОВЕ  

НАВЕДЕНЕ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

 без урачунатог ПДВ: 

 
      ____________  динара 

                                            ПДВ: 

 

____%  
_____________динара 

 

____________ динара УКУПНА  ЦЕНА ЗА РАДОВЕ 

 НАВЕДЕНЕ У ПРЕДМЕРУ РАДОВА 

са урачунатим ПДВ: 
     ____________  динара 

 

 

 

2)    Гарантни рок за квалитет изведених радова је _____ месеци (не може бити краћи 

од 24 месеца) од дана извршене примопредаје, документоване записником о извршеној 

примопредаји радова. 

 

3)   Рок важења понуде је ______дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана отварања 

понуде. 

 

Дана __.__. 2019. године                      

                                                                                                        П О Н У Ђ А Ч 

  

                       __________________                                               

                                                                                              (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни  и потпише Образац понуде чиме потврђује 

тачност података који су наведени у обрасцу. 

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

Образац понуде потпишу   сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати  исти. 
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X    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈA РАДОВА 

 

 ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

Ред. 

бр.  

 
     Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

(динара) 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

(динара) 

6=4x5 

1 2 3 4 5 6 

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ     

1 

 

Машински ископ  хумуса у слоју просечне дебљине 

20цм и одвозом ван објекта на удаљеност 5 до 10 км 

са утоваром И  одвозом . Обрачун по м2 све 

комплет 

 

m
2 

 

500,00 

 

  

 

  

 
2 

Ископ земље за стопе темеља унутар објекта  на 

дубини до 1.2м у природно влажном земљишту III 

кат.  Обрачун по м3 све комплет.   m
3 143,68      

3 Насипање , довоз , разастирање и набијање земље 

око темеља и испод подне плоче до нивоа тампона 

од шљунка. Земљу насипати   у слојевима д=20цм 

до потпуне збијености машинским набијачима . 

Обрачун по м3 све комплет. m
3 40,00   

4 Ископ земље за тракасте темеље за рампу за 

кретање инвалида   на дубини до 0.80м у природно 

влажном земљишту III кат.  Обрачун по м3 све 

комплет. m
3 6,85   

5 Израда тампона испод подне плоче приземља 

д=15цм  И испод темеља д=40цм од шљунка 

природног састава са набијањем до потпуне 

збијености . Обрачун по м3     

 а.) Темељи д=40цм 
m

3 39,18   

 б.) Рампа 
m

3 14,11   

 в.) Подови д=15цм 
m

3 57,88   
6 Одвоз вишка  земље на депонију  даљине од 5 до 

10км са истоваром , разастирањем , планирањем . 

Обрачун по м3 све комплет m
3 25,00   

                                       Свега земљаних радова :      

II БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ     

 

 
7 

Израда слоја мршавог бетона д=5цм МБ15 испод 

темеља стопе  . Обрачун по м2 све комплет. 
m

2 84,58   

 

 
8 

Израда лако армиране бетонске подлоге д=12 цм 

МБ20 армиране мрежом Q -131  у нивоу пода 

приземља. Обрачун по м2 све комплет са мрежом 
m

2 336,45   

 
9 

Израда степеница  на тлу армираним бетоном МБ20 

. Арматуру посебно обрачунати.  Обрачун по м3 све 

комплет. 
m

3 1,64   
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10 

Израда тротоара око објекта лакоармираним 

бетоном МБ20 у паду од објекта 2% д=10цм са 

финим пердашењем површина .  
Бетонирати у пољима од по 2м са дилатационим 

спојницама које испунити песком и битуменом .  
- Тротоар радити са ивичњацима вел. 15/20цм у 

оплати . 
- Испод тротоара урадити тампон од шљунка 

д=10цм са претходним финим планирањем и 

набијањем подлоге.  
- Тротоар армирати са Q -131 са преклопом 15цм . 

Обрачун по м2 све комплет са мрежом. m
2 148,46   

11 
Израда стопа темеља армираним бетоном МБ30 у 

оплати . Обрачун по м3 све комплет са арматуром 

која се посебно обрачунава. 
m

3 35,81   
12 Израда АБ темељних сеизмичких греда у нивоу 

темеља самаца  и у нивоу пода приземља бетоном 

МБ30 у оплати, арматура РА 400/500-2 . Обрачун 

све комплет по м3 са арматуром која се посебно 

обрачунава. m
3 22,10   

13 Израда АБ стубова квадратог пресека 25/25 и 

35/25цм   бетоном МБ30  са оплатом , и арматуром 

РА 400/500-2 која се посебно обрачунава. Обрачун 

по м3 све комплет . m
3 13,22   

14 Израда АБ зидних платна за укрућење  dz=15 цм од 

бетона МБ30  у оплати  са арматуром РА 400/500-2 

и уз. ГА 240/360 . Обрачун све комплет по м3 са 

арматуром која се посебно обрачунава. m
3 23,56   

15 
Израда АБ греда , надвратника и надпрозорника  

бетоном МБ30 у оплати . Обрачун по м3 све 

комплет  са арматуром која  се посебно обрачунава. 
m

3 50,44   
16 Израда армиранобетонске ситноребрасте  

конструкције  типа " ФЕРТ" са висином 16+4цм од 

бетона МБ30 арматуром ГА500/560 ( бинори) 

додатне арматуре РА 400/500-2 и арм. мрежом у 

армираној плочи Q-131 у свему према правилу за 

израду ове врсте конструкција . У цену по м2 

урачунати све комплет са арматуром која улази у 

цену . m
2 587,75   

17 Израда косе АБ степенишне плоче д=14цм са 

истовременом израдом испуне за газишта бетоном 

МБ30 у оплати . Обрачун по м3 хоризонталне 

површине .     

 б)  Подест m
3 2,95   

 

 
ц) коса плоча са степеницама  

m
3 1,82     

18 Израда зидова рампе за инвалида бетоном МБ30 у 

оплати дебљине 20цм са арматуром  која се посебно 

обрачунава . Обрачун по м3 хоризонталне 

површине . m
3 m

3 6,92   
19 Израда завршне плоче рампе за инвалиде дебљине 

15  бетоном МБ30 у оплати са арматуром која се 

посебно обрачунава. Обрачун по м3 хоризонталне 

површине . m
3 2,82   

                                            Свега бетонских радова : 
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III АРМИРАЧКИ РАДОВИ     

20 

 

Набавка , чишћење , исправљање , сечење , 

савијање , пренос , постављање и везивање 

арматуре без обзира на пречник , сложеност и врсту 

челика. 

 

kg 

 

27.348,55 

 

  

 

  

                                     Свега армирачких радова : 
     

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ     

 

 
21 

Зидање зидова д=25цм глиненим блоковима испуне 

у продужном малтеру Р 1:2:6 . Обрачун по м3 све 

комплет 
Приземље   - 64,95 m

3 
Спрат          - 48,30 m

3 m
3 113,25   

 
22 

  

Зидање преградних зидова шупљом опеком или 

блоком испуне д=12цм  у продужном малтеру Р 

1:3:9 са истовременом израдом А.Б. хоризонталних 

и вертикалних серклажа бетоном МБ15 вел. 

12/18цм и са арматуром . Обрачун све комплет по 

м2. 
Приземље   - 173,17 m

3 
Спрат          - 125,49 m

3 m
2 296,66   

 
23  

Зидање преградних зидова шупљом опеком или 

блоком испуне д=7цм  у продужном малтеру Р 1:3:9 

са истовременом израдом А.Б. хоризонталних и 

вертикалних серклажа бетоном МБ15 вел. 7/18цм у 

двостраној опати и са арматуром . Обрачун све 

комплет по м2 . m
2 33,07   

 
24 

Зидање вентилационих канала шунт вентилационим 

блоком у продужном малтеру Р 1:2:6 и израдом АБ 

капе на врху канала . Обрачун све комплет по м' m 10,00   
25 Израда облоге зидова од термоизолације  мин. 

вуном д=10цм по систему "ДЕМИТ" . 
Обрачун по м2 све комплет у свему према 

правилима произвођача као и са потребном 

фасадном скелом. m
2 548,42   

26 Малтерисање унутрашњих  зидова од опеке, АБ 

платна , стубова и греда продужним малтером Р 

1:2:6 у два слоја са претходним прскањем ретким 

цементним малтером преко бетона . Обрачун по м2 

све комплет. m
2 2.127,32   

27 Малтерисање плафона и греда преко равне и косе 

АБ плоче продужним малтером  Р 1:2:6 у два слоја 

са предходним прскањем ретким цементним 

малтером  Р 1:3 . Обрачун све комплет по м2. m
2 685,12   

28 Обрада шпалетне. Обрачун све комплет по м'. m 15,00   

                                           Свега зидарских радова : 
     

V РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ     
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29 

 

Израда хоризонталне хидроизолације преко 

бетонске подлоге у санитарним просторијама и на 

терасама : 
  - Хладан премаз битулитом 

 - Кондор 4 са преклопом од 10цм и варењем 

спојева  
 - На местима продора инсталација извршити 

ојачање са још једним премазом и траком  . 

Изолацију повити уз зидове шир. 15 цм на 

предходно дерсован зид.  Обрачун по м2 све 

комплет. 
 

 

m
2 

 

90,49 

 

  

 

  

 
30 

Израд изолације од влаге у поду приземља 

у слојевима : 
  - Хладан премаз битулитом 
 - Кондор 4 са преклопима И варењем 
 - На местима продора инсталација извршити 

ојачање са још једним премазом и траком  . 

Изолацију повити уз зидове шир. 15 цм на 

предходно дерсован зид.  Обрачун по м2 све 

комплет. 
Обрачун по м2 све комплет 

 

  m
2 385,86      

31 Израда термичке заштите у поду приземља у 

слојевима : 

  - Тврдо пресовани камена вуна д=10цм  

 - ПВЦ фолија  

Обрачун по м2 све комплет 
 

m
2 336,45   

32 Израда пливајћег слоја у поду спрата у 

слојевима:  

 -Тврдо пресовани стиропор д=2цм 

 - ПВЦ фолија  

Обрачун по м2 све комплет 
 

m
2 6,85   

33 Израда термичке заштите на поду тавана  у 

слојевима : 
 - Паропропусна , водонепропусна фолија 
 - Камена вуна  д=15цм 
 - ТЕР хартија 
Обрачун по м2 све комплет 

 

m
2 393,78   

34 Израда цеметног естриха  д=4цм за полагање пода 

од паркета.  Цем.  естрих армирати мрежом Q-131 . 

Обрачун по м2 заједно са мрежом . m
2 264,58   

35 Набавка и монтажа типских вентилационих 

решетки од прохрома  . Обрачун све комплет по 

комаду. ком 2,00   
36 Израда хоризонталне хидроизолације испод нових 

зидова просечне ширине 25-33цм  - Кондор 4 . 

Обрачун по м' m 111,95   

                          Свега разних зидарских радова : 
     

VI ТЕСАРСКИ РАДОВИ     
37 Израда дрвене кровне конструкције за двоводни 

кров од здраве резане чамове грађе  II класе у свему 

према пројектној документацији и статичком 

прорачуну. Конструкција је типа дрвених кровних 

решетки од цоловних дасака са дрвеним 

рожњачама.   Обрачун све комплет по м2 

хоризонталне пројекције. m
2 362,00     

  Свега тесарских радова:         



32/74 

 

VII ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ:         

38 Покривање двоводног крова једноструким 

челичним поцинкованим пласт. лимом 

ТР35/200/0.6. Радове изводити у свему према 

препорукама произвођача , посебно водити рачуна 

о начину причвршћивања лима за дрвене рожњаче . 

Слемена и грбине покрити одговарајућим 

елементима. Обрачун све комплет по косој 

површини. m
2 367,54     

  Свега покривачких радова:         
VIII ЛИМАРСКИ РАДОВИ:         
39 Израда и уграђивање хоризонталних олука 14/14цм 

од пластифицираног поцинкованог  лима д=0.6мм 

са подвлачењем лима испод кровног покривача , са 

развијеном ширином 60цм   . Обрачун по м' све 

комплет са држачима. m
' 42,86     

40 Израда и уграђивање олучних вертикала 

пластифицираног поцинкованог  лима д=0.6мм  

ф15цм са причвршћивањем за фасаду помоћу 

обујмица . Олуке укључити у канализационе цеви . 

Обрачун све комплет по м' m
' 36,25     

41 Израда опшива прозорских банака 

пластифицираним поцинкованим  лимом д=0.6мм  

РШ =45 цм  . Обрачун по м' m
' 51,35     

42 Израда калканског  опшива поцинкованим 

пластифицираним  лимом д=0.6мм РШ=50 цм . 

Обрачун по м' све комплет.  m
' 39,60     

  Свега лимарских радова:         
IX СТОЛАРСКИ РАДОВИ: 

        
43 Набавка , транспорт и монтажа фасадне столарије 

од ПВЦ петокоморних профила застакљених  

стаклом изотерм д=4+12+4мм. Оков стандардни . 

Обрачун по комаду у свему према шеми и 

графичким прилозима.  
Врата са надсветлом застакљивање 

термоизолационим провидним стаклом 6+12+6мм. 

Парапет на вратима и портал пун Х=90цм .            
  озн. 1 - вел. 140/230 kom 1,00     
  озн. 2 - вел. 100/230+60 kom 7,00     

44 Набавка , транспорт и монтажа фасадне столарије 

од ПВЦ петокоморних профила застакљених  

стаклом изотерм д=4+12+4мм. Оков стандардни . 

Обрачун по комаду у свему према шеми и 

графичким прилозима.  Прозори  од ПВЦ 

петокоморних профила са и без  надсветла.  

Застакљивање термо изолационим провидним 

стаклом д=4+12+4мм. Са унутрашње стране 

уградити парапетну  даску обрађену као прозор .          
  озн. 3 - вел. 100/140+60 kom 41,00     
  озн. 4 -  вел. 100/60 kom 5,00     
  озн. 5 -  вел. 70/90 kom 6,00     
  озн. 6 -  вел. 215/140 kom 1,00     

45 Набавка , транспорт и монтажа унутрашње 

столарије у штоку од  чамове грађе - јела или 

смрека . Бојење дрвета извести бојама на воденој 

бази ,окови стандардни . Обрачун по комаду . У 

свему према шеми столарије и описима из шеме.         
  а) Врата са и без надсветла   , застакљивање         
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провидним стаклом д=6мм , парапет пун висине 

Х=90цм урађен од чамове грађе.  
  Озн. а  - Вел. 140/230 kom 1,00     
  Озн. б - Вел.80/205+120/115 kom 1,00     
  Озн. ц  - Вел.90/205 kom 12,00     
  Озн. д  - Вел.80/205 kom 3,00     
  Озн. д1  - Вел.80/205 kom 6,00     
  Озн. е  - Вел.100/205 kom 2,00     
  Озн. ф  - Вел.70/205 kom 11,00     

46 Набавка , транспорт И монтажа фиксног портала у 

раму од чамове грађе  са  застакљивањем  

провидним стаклом д=6мм. Са унутрашње стране 

уградити парапетну  даску обрађену као прозор . 

Фиксну преграду лакирати безбојним лаком на бази 

воска. 
        

  озн. х - вел. 275/115 kom 4,00     
  озн. х1 - вел. 250/115 kom 1,00     
  Свега столарских радова:         
X БРАВАРСКИ РАДОВИ:         
47 Израда и уграђивање степенишне ограде од 

елоксираног алуминијума Х=110цм у свему према 

детаљу . Обрачун све комплет по м'.   m' 10,06     
48  Унутрашња врата на котларници и ходрофору су 

од несагоривог материјала , израђена су од 

челичних профила који су обострано обложени 

челичним лимом д=0.6мм Између лимова је 

термоизолациони материјал од минералне вуне 

д=5цм . Врата су заштићена антипирентском бојом . 

Отпорност врата на дејство пожара износи 90мин. 

Обрачун по комаду са атестом.         
   - вел. 90/205 kom 1,00     

49 Израда и уграђивање  ограде на рампи за инвалиде 

од елоксираног алуминијума  у свему према детаљу 

и правилнику са фарбањем . Обрачун све комплет 

по м'.   m' 30,00     
50 Израда и уграђивање ограде на терасама од пуних 

челичних профила са испуном од фирикет профила  

са размаком од  макс. 14цм по детаљу пројектанта . 

У цену улази и фарбање са свим предрадњама . 

Обрачун све комплет по м' m' 47,32     
  Свега браварских радова :         

XI МОЛЕРО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ         
51 Обрада зидова и плафона полудисперзивним бојама 

у тону по избору пројектанта са претходним 

глетовањем глет масом Обрачун по м2 све комплет. m
2 2.812,44     

52 Обрада сокле у просторијама за боравак Х=85цм 

масном бојом са свим предрадњама. Обрачун све 

комплет по м2 
m

2 124,32     
53 Обрада фасаде Акрил  пластом у боји и крупноћи 

по избору надзорног органа  а у свему према 

упутству произвођача . У јединичну цену урачунати 

фасадну скелу . Обрачун све комплет по м2 
m

2 548,42     
  Свега молеро-фарбарски радови: 
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XII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ:          

54 Облагање зидова керамичким плочицама 20 / 30 цм 

I класе  преко слоја цементног малтера Р 1:2 

полагање извести " Фугу на Фугу" а спојнице 

обрадити масом за фуге . Висина облагања у 

санитарним просторијама 220 а у кухињама до 

плафона. Обрачун по м2 све комплет m
2 463,78     

55 Поплочавање подова керамичким плочицама I 

класе са мат глазуром величина плочица 30х30цм у 

једној боји . Полагање извести у цементном 

малтеру,  у паду према сливнику, који улази у цену 

. На зидовима где нема зидне керамичке урадити 

цоклу Х=10цм на цементном малтеру. Начин 

слагања и избор плочица је по упутству 

пројектанта. Обрачун по м2 све комплет. m
2 212,78     

56 Поплочавање подова гранитним противклизним  

керамичким  плочама   . Полагање извести преко 

цементног естриха д=4цм  који улази у цену . 

Обрачун по м2 све комплет  по детаљу пројектанта, 

подлогом и соклом Х=10цм. m
2 186,63     

57 Облагање газишта 16х30цм л=135цм унутрашњег  

степеништа гранитним противклизним керамичким 

плочицама . Обрачун по м2 све комплет.  m
2 9,53     

58 Облагање чела степеника х=16цм унутрашњег  

степеништа гранитним противклизним керамичким 

плочицама . Обрачун по м2 све комплет.  m
2 7,75     

59 Облагање подеста  унутрашњег  степеништа 

гранитним противклизним керамичким плочама . 

Обрачун по м2 све комплет m
2 3,14     

  Свега керамичких радова:         
XIII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ:         
60 Израда пода од буковог паркета I класе паркет 

лепити за подлогу од цем. естриха д=4цм. По обиму  

поставити профилисану лајсну . Обрачун по м2 све 

комплет са хобловањем и лакирањем три пута. m
2 264,58     

61 Израда и уграђивање профилисаних месинганих 

разделних лајсни. Обрачун по м' све комплет.  m
' 8,50     

  Свега паркетарских радова         
XIV РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ДВОРИШТА         

62 Сечење дрвећа са вађењем пањева са утоваром и 

одвозом на депонију. 
        

  а.) Пречника до 15 цм kom 3,00     
63 Рушење старе ограде са транспортом на депонију 

до 5км . Обрачун све комплет по м ` ограде.  м 135,22     
64 Израда темеља самаца ограде око парцеле 

бетонирањем , МБ30 , димензија 60/60цм дубине 80 

цм , са убетониравањем стуба ограде   . Обрачун све 

комплет по ком m
3 19,47     

65 Израда ограде око парцеле . Ограда је 

транспарентна висине 140цм са округлим 

стубовима дим. Ф76.1х4 претходно убетонирани у 

темељ. Стубови су на размаку од 2.0 м и међусобно 

повезани среговима од ф22мм. Између стубова су 

постављене пречке од Л профила  дим. 40х40х4 

преко којих је постављено жичано плетиво са 

окцима димензије 50х200 мм на огради висине 

140цм . све металне делове заштитити од корозије а 

потом два пута фарбати бојом за метал по одобрењу 

надзорног органа у тону по избору инвеститора. m` 135,22     
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66 Скидање слоја хумуса: Позиција обухвата скидање 

површинског слоја хумуса и другог 

неупотребљивог материјала у слоју дебљине 20 цм, 

у широком ископу, са гурањем скинутог материјала 

на даљину до 40м (који ће се касније користити за 

хумузирање) и одвозом вишка материјала на 

градску депонију СТД 10 км м
2 718,00     

67 Машински ископ материјала III и IV категорије у 

широком откопу са утоваром и транспортом на 

постројење за складиштење, чување и прераду 

неопасног отпада. м
3 83,45     

67/1 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог 

агрегата гранулације до 63мм. Позиција обухвата 

набавку и транспорт материјала и израду носећег 

слоја од дробљеног каменог агрегата фракције 0-63 

мм. Слој дебљине 25cm ради се на месту асфалтног 

коловоза, према детаљима датим у пројекту. 

Захтевани Мs=80 МPа. м
3 69,54     

68 Израда, транспорт и уградња асфалтне масе за слој 

од битуменизираног каменог агрегата БНС 32сА, 

дебљине  d=6cm. Позиција обухвата израду и 

транспорт масе и израду битуменизираног носећег 

слоја БНС32сА, дебљине 6 cm. Слој је потребно 

урадити у свему према важећем стандарду, 

техничким условима и детаљима датим у пројекту. 

Све карактеристике уграђивања и квалитет 

уграђене мешавине морају одговарати стандарду за 

БНС.  м
2 278,16     

69 Набавка, транспорт и уградња бетонских ивичњака 

12/18 на подлози од бетона МБ20.  м' 85,17     
70 Набавка , довоз , насипање и разастирање чисте 

хумусне земље за травњаке у слоју д=30цм са 

чишћењем од заосталих корена и других 

неподесних примеса ( припрема за сетву траве). 

Обрачун по м3 све комплет. м
2 384,07     

71 Сетва сортне траве на предвиђеним зеленим 

површинама са одржавањем до првог кошења. 

Обрачун по м2 све комплет. м
2 384,07     

72 Завршно чишћење градилишта . Обрачун све 

комплет по м2  m
2 718,00     

  Свега разних радова:         

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 I       ЗЕМЉАНИ  РАДОВИ       

II       БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ      
III      АРМИРАЧКИ РАДОВИ      

IV     ЗИДАРСКИ РАДОВИ      
V       РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ      

VI     ТЕСАРСКИ РАДОВИ      

VII    ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ      
VIII   ЛИМАРСКИ РАДОВИ      
IX      СТОЛАРСКИ РАДОВИ      
X        БРАВАРСКИ РАДОВИ      
XI      МОЛЕРО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ      
XII     КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ      
XIII   ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ      
XIV   РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ДВОРИШТА      
       УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ:      
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ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА 

 

 

Ред. 

бр.  

 
     Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

(динара) 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

(динара) 

6=4x5 

1 2 3 4 5 6 

1 Обележавање објекта, сва геодетска мерења тј. 

Преношење на терен и обратно , осигурање , 

обнављање и одржавање обележених тачака  на 

терену за време грађења , односно до предаје 

објекта. Обрачун по m2 

 

 

 

 
m

3 

 

 

 

 
  322,00 

 

  

 

  

 
2 

Скидање црепа са крова са транспортом на градску 

депонију. Обрачун  све комплет по м2 косе 

површине  m
2 380,98      

3 Демонтажа дрвене  кровне конструкције  са 

транспортом на градску депонију до 10км. Обрачун  

све комплет по м2  хоризонталне површине. m
2 380,98   

4 Демонтажа лимених опшивки и олука  са 

транспортом на градску депонију. Обрачун  све 

комплет по м2 m
2 51,43   

5 Демонтажа дрвене међуспратне конструкције са 

плафонском конструкцијом као и свим слојевима у 

м.к.  са транспортом на градску депонију. Обрачун  

све комплет по м2 m
2 321,81   

6 Рушење зидова од опекарског блока д=25 и 38цм у 

продужном малтеру са чишћењем од малтера и 

складирањем на место које одреди инвеститор. 

зидови су обострано малтерисани и садрже 

електроинсталацију и демонтира се  заједно са 

зидом . Обрачун по м3 све комплет. m
3 90,49   

7 Рушење зидова од опекарског блока д=12цм у 

продужном малтеру са чишћењем од малтера и 

складирањем на место које одреди инвеститор. 

зидови су обострано малтерисани и садрже 

електроинсталацију и демонтира се  заједно са 

зидом . Обрачун по м2 све комплет. m
2 12,37   

8 Рушење димњака од  пуне опеке у кречном малтеру 

и малтерисани са кречним    са транспортом на 

градску депонију. Обрачун  све комплет по м'. m 18,00   
9 Демонтажа прозора и врата са  преносом на градску 

депонију или место где одреди инвеститор до 10км.  

Обрачун по ком.     

 Прозори   
  

 140/215 ком 15,00 
  

 Врата   
  

 140/260 ком 1,00 
  

 130/260 ком 1,00 
  

 130/205 ком 1,00 
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 104/205 ком 3,00 
  

 90/205 ком 3,00 
  

 80/205 ком 1,00 
  

10 Разбијање подне конструкције од керамичких 

плочица и винфлекса на цем. естриху . У цену 

урачунати и разбијање бетонске подне плоче , 

претпостављено д=10цм   . У цену урачунати и 

транспорт на даљину до 10км.  Обрачун све 

комплет по m2 

m
2 265,71 

  
11 Рушење  пода  од  неармираног бетона д=10-14цм са 

транспортом на градску депонију. Обрачун  све 

комплет по м2 

m
2 265,71 

  
12 Рушење малтера са  зидова са чишћењем спојница 

до 2цм у дубини спојнице  са транспортом на 

градску депонију. Обрачун  све комплет по м2 

m
2 150,00 

  
13 Рушење тротоара око објекта д=10-12цм са 

транспортом на депонију до 10км . Обрачун по м2  
m

2 5,00 
  

14 Разбијање армираног бетона са  серклажа , стубова 

и греда марке претпостављено МБ30  . У цену 

урачунати и транспорт на даљину до 10км.  

m 10,28 

  
15 Разбијање бетонских темеља  објекта ради израде 

темеља самаца новопројектованог објекта.  Марке 

претпостављено МБ30  . У цену урачунати и 

транспорт на даљину до 10км.  

m
3 3,52 

  
16 Уклањање цистерне са парцеле са одвозом на 

депонију до 10км 
kom 1,00 

  

                                Свега припремних  радова:   
  

 

 

 

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Ред. 

бр.  

 
     Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

(динара) 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

(динара) 

6=4x5 

1 2 3 4 5 6 

1. ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

1.1. Ископ земље III категорије за каналске ровове 

за полагање водоводних и канализационих 

цеви, са одбацивањем ископаног материјала на 

1,0 м од ивице с једне стране рова. Ископ је 

90% машински а 10% ручни. Дубина ископа је 

до 2м, просечне дубине 1,5м, а просечна 

ширина рова 0,6м. 

Пре полагања цеви дно мора бити поравнато, а 

бочне стране правилно одсечене. 

У цену ископа урачунати обележавање, 

осигурање рова од  обрушавања и евентуално  

црпљење воде из рова. 

Обрачун по м3 ископаног рова. 

водоводна мрежа (санитарна и хидрантска) m3 102,28 
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  канализациона мрежа m3 57,69 

  укупно m3 159,97     

1.2. Израда пешчане облоге око канализационих и 

водоводних цеви. Дебљина слоја испод и 

изнад цеви износи минимум 10цм. 

Набијање песка мора се вршити пажљиво како 

се не би оштетиле цеви.Материјал за испуну 

песак-шљунак са збијеношћу 90% по 

Проктору.  

У цену је урачуната набавка, транспорт до 

градилишта са транспортом дуж рова и израда 

подлоге и облоге. 

Обрачун по м3 уграђеног песка. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  водоводна мрежа m3 24,83 

  канализациона мрежа m3 13,37 

  укупно m3 38,20     

1.3. Набавка транспорт, убацивање и разастирање 

природног шљунка за затрпавање каналских 

ровова у слоју од 30 цм изнад песка. Шљунком 

се затрпава део рова који је у коловозу и 

тротоару. 

Обрачун по м3 уграђеног шљунка. m3 21,00     

1.4. Затрпавање рова пробраним материјалом из 

ископа у слојевима до 30 цм са набијањем до 

потребне збијености. 

Обрачун по м3 затрпаног рова. m3 61,00     

1.5. Одвоз с утоваром, истоваром и планирањем 

преосталог материјала од ископа, након 

завршеног затрпавања.Земљани материјал и 

шут одвести у договору с надзорним органом 

на даљину не већу од 5,0км.Обрачун по м3 

одвезене земље и шута.  m3 61,00     

1.6. Просецање и разбијање асфалтних и 

бетонских површина тротоара и коловоза за 

омогућавање ископа каналских ровова. Шут 

уклонити и одвести на депонију. 

Обрачун по м2 прошлицоване површине. m2 8,80     

1.7. Враћање у првобитно стање оштећених 

бетонских и асфалтних површина са 

асфалтирањем завршног слоја d=6цм. Пре 

асфалтирања урадити подконструкцију 

d=25цм, од туцаника са набијањем 

подконструкције до потребне збијености за 

тежак саобраћај. 

Обрачун по м2 саниране површине коловозне 

конструкције и тротоара. m2 8,80     

  УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ :   

2. ВОДОВОДНА МРЕЖА     

2.1. Набавка потребног материјала и извођење 

прикључка новопројектоване водоводне 

санитарне мреже на постојећу водоводну 

мрежу.  Новопројектована водоводна мрежа се 

према пројекту везује Т везом на постојећу 

санитарну цев у водоводној шахти . 

Обрачун по комплету изведене позиције . kom. 1,00     
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2.2. Набавка и полагање у рову водоводне цеви од 

полиетилена високе густине HDPE  PE-100 за 

PN 10 са потребним спојним материјалом. 

Обрачун по м1 изведене мреже.         

  HDPE  DN32мм м' 15,00     

2.3. Набавка полипропиленских PPR цеви за 

санитарну воду и израда водоводне мреже у 

купатилима објекта. Ценом цевне мреже 

обухватити потребан фитинг. Спајање цеви 

варењем. Цеви се полажу изнад малтера и 

керамичких плочица.  

Обрачун по м1 изведене мреже.         

  PPR Ø 25mm  м' 150,00     

  PPR Ø 15mm  м' 27,00     

  PPR Ø 32mm  м' 48,00     

2.4. Набавка и монтажа пропусног вентила с 

пониклованом капом и розетом.  

Обрачун по комаду. 
        

  Вентил Ø 25 мм ком 26,00     

  Вентил Ø 32 мм ком 1,00     

2.5. Набавка и монтажа угаоног кугластог 

пропусног вентила са пониклованом ручицом 

и розетом. 

Обрачун по комаду.         

  Ø 15 мм за бојлер ком 2,00     

  Ø 15 мм за водокотлић ком 19,00     

  Ø 15 мм за умиваоник ком 31,00     

2.6. Извршити испитивање непропустљивости 

водоводне мреже, под пробним хидрауличким 

притиском у свему према прописима. Пробни 

притисак  не може бити мањи од 10 бара. 

Након испитивања сачинити записник који 

мора бити потписан од одговорног извођача 

радова и наџорног органа. 

Обрачун по м1 испитане мреже. м' 225,00     

2.7. Извршити испирање и дезинфекцију 

водоводне мреже у свему према важећим 

прописима. 

Након дезинфекције прибавити стручни налаз 

о санитарној  исправности мреже и воде. 

Обрачун по м1 испраног и дезинфикованог 

цевовода. м' 225,00     

   УКУПНО ВОДОВОДНА МРЕЖА         

3.  ХИДРАНТСКА МРЕЖА          

3.1. Набавка потребног материјала и извођење 

прикључка новопројектоване хидрантске 

спољне мреже , на постојећу разводну цев DN 

110 , а у свему према техничком опису из 

пројекта .  Везу извести уградњом 2 Т комада , 

који се монтирају чеоним или фузионим 

варењем . 

Обрачун по комплету изведене позиције . компл 1,00     
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3.2. Набавка цеви и израда унутрашње хидрантске 

мреже од челичних поцинкованих навојних 

цеви у свему према пројекту, општем опису и 

упутству надзорног органа. Цеви морају бити 

према JUS C.B5.225 (DIN2440). 

У цену цевне мреже урачунати све потребне 

фазонске комаде, припремно завршне радове, 

пренос материјала, израда и затварање 

жљебова или монтирање на обујмицама, 

кукама и конзолама, пробијање рупа у 

зидовима, међуспратним конструкцијама, 

преглед и испитивање на звук сваке цеви или 

комада, сечење цеви, нарезивање навоја, 

обавијање кудељом натопљеном у фирнајз, 

спајање, давање пада, израда изолација цеви 

по пројекту или захтеву надзорног органа, 

преглед водова и привремено затварање 

отвора цеви ради испитивања. 

Ценом обухватити и монтажу и демонтажу 

потребне радне скеле где висина уградње то 

захтева. Обрачун по м1 изведене мреже.         

  DN65 (Ø 76,1x3,65 мм) м' 14,90     

  DN110 (Ø 88,9x4,05 мм) м' 105,45     

3.3. Набавка материјала и постављање изолације 

челичних водоводних цеви вођених кроз 

темељне зидове. Изолацију извести од 

битуменизиране траке (кондор-4) омотавањем 

око цеви са варењем 100%.                                              

Обрачун по дужном метру изолованих цеви.                                             

  Цеви DN 65мм м' 1,15     

3.4. Набавка, транспорт и монтажа спољног, 

надземног, пожарног хидранта са потребним 

фазонским елементима и спојним 

материјалом. Ценом обухватити и ливени Н 

комад , као и летећу прирубницу  DN80 са 

завртњима за повезивање PE цеви на Н комад.   

Хидрант мора имати две прикључне спојке 

Ø52-тип"Ц" и једну спојку Ø75-тип"Б". 

Обрачун по комаду монтираног, испитаног и 

пуштеног у рад хидранта.         

  Надземни хидрант DN 80 мм ком 2,00     

3.5. Набавка, транспорт и монтажа поред 

надземног пожарног хидранта на бетонској 

подлози самостојећег ормана, димензија 

1105x564x252 мм са опремом за надземни 

хидрант:-2 x Црево тревира Ø52 мм, L=15м,-2 

x Млазница Ø52/Ø12 мм,-1 x Кључ за 

надземни хидрант,-1 x Кључ- "ACB" и-1 x 

Кључ-"C".Обрачун по комаду монтираног 

ормана са стандардном опремом. ком 2,00     

   УКУПНО ХИДРАНТСКА МРЕЖА         

 4. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА          

4.1. Извођење прикључака новопројектоване 

канализационе мреже објекта на спољну 

градску канализациону мрежу са потребним         
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штемовањем за омогућавање остваривања 

прикључака на улични колектор. Прикључак 

извести у свему према техничким условима и 

упутству стручне службе ЈКП "Наиссус"-Ниш. 

Обрачун по комплету изведеног прикључка. 

  PVC Ø160/Ø300 мм ком 1,00     

4.2. Набавка, транспорт и израда спољне 

канализационе мреже од PVC канализационих 

цеви за спољну мрежу са потребним 

фазонским комадима. У цену урачунати и сав 

потребан спојни материјал. 

Обрачун по м изведене мреже.                                                              

  PVC Ø160 мм м' 57,20     

4.3. Набавка, транспорт и уградња Pipelife 

PRO1000 PP ревизионих силаза од 

нерециклираног полипропилена ПП-Б 

(полипропилен кополимер) или  другог 

произвођача истих карактеристика,  

сертификован од стране независне 

институције , са уграђеним пењалицама и 

могућношћу корекције на пројектовану висину 

смањивањем висине успонских елемената. 

Конструкција шахта је од појединачних 

бризганих елемената са оребреном спољном 

површином међусобно повезаних заваривањем 

или еластомерном заптивком, боје различите 

од црне, униформне у смислу нијанси и 

интензитета. Конфигурација углова 

прикључака од 90 до 270 степени (у смеру 

казаљке на сату) у делу базе са макс. 

пречником прикључка ДН 600, телескопским 

прикључком и добро формираном кинетом.  

Гарантована водонепропустност шахта и везе 

са канализационим системом, помоћу муфа и 

заптивног прстена.Компатибилност са 

профилисаним цевима од ПП-Б-а и глатким 

цевима од ПВЦ-а. Обавезно достављање 

извештаја са испитивања у складу са 

стандардом СРПС ЕН13598-2 и производња у 

складу са ИСО 9001. Обрачунава се по ком. 

уграђеног шахта. kom 8,00     

4.4. Набавка, транспорт и уградња 

префабрикованог бетонског прстена типа 

Пипелифе ПРО-ФРАМЕ 630 или  другог 

произвођача истих карактеристика, за прихват 

поклопца шахта, произведеног према СРПС 

ЕН 206-1 класе Ц 20/25 (марка бетона МБ20). 

Прстен је пречника 1040мм и дебљине 160мм, 

светлог отвора 640мм, са зубом за прихват 

поклопца у пречнику 840цм дебљине 15мм. 

Дизајн прстена омогућује преношење 

оптерећења на околно тло и компатибилан је 

са ПП бризганим шахтовима типа Пипелифе 

ПРО 1000, чији конус улази у зону светлог 

отвора поклопца чиме обезбеђује статичку 

стабилност шахте, правилну расподелу  Ком. 8,00     
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динамичког оптерећења од поклопца и 

водонепропусност система. Обрачун по 

комаду уграђеног прстена у завршну 

површину терена. 

4.5. Набавка, транспорт и монтажа PIPELIFE 

RICON 600, или  другог произвођача истих 

карактеристика, округлог поклопца светлог 

отвора Ø600 мм  од ЕН-ГЈС материјала  

(нодуларни лив, ГГГ) грађевинских димензија 

Ø785мм и димензија рама  Ø677 мм, уградне 

висине до 100мм и тежине 55 кг , за  

оптерећење Д400 кН, произведен према 

стандарду ДИН ЕН СРПС 124. Поклопац је 

опремљен иновативним монолитним системом 

закључавања уз помоћ опруга, што спречава 

крађу. Инсталација у рам са фланшом,  

површина поклопца без отвора за вентилацију, 

а  дизајн и материјал  спречавају проклизавање 

и обезбеђују високу отпорност на хабање . 

Обрачун по комаду. kom. 8,00     

4.6. Набавка потребног материјала и израда 

унутрашње канализационе мреже од PVC 

канализационих цеви и фазонских комада. 

Спајање цеви натичним муфом, а заптивање 

гуменим прстеном. Обрачун по м1 изведене 

мреже.         

  Ø 160 мм м' 32,00     

  Ø 110 мм м' 96,00     

  Ø 75 мм м' 17,00     

  Ø 50 мм м' 12,00     

4.7. Набавка и монтажа подног PVC сливника са 

металном пониклованом решетком и рамом. 

Обрачун по комаду.         

  Сливник са одводом  Ø50мм  ком 15,00     

4.8. Набавка и монтажа на крају-врху 

вентилационе вертикале, вентилационе капе 

од поцинкованог лима. Продор канализационе 

вентилације кроз кровну раван опшити 

поцинкованим лимом. 

Обрачун по комаду.         

  Вентилациона капа Ø100мм ком 9,00     

4.9. Набавка и монтажа на крају-врху 

вентилационе вертикале О1 , специјалне HL 

клапне - одзраке за монтажу у равни зида - 

уградбена . 

Обрачун по комаду. ком 9,00     

4.10 Набавка и уградња на канализационим 

вертикалама и на хоризонталном плафонском 

разводу PVC правих ревизија. 

Обрачун по комаду.         

  Ø 100 мм ком 17,00     

4.11. Испитивање канализационе мреже на 

пропусност и вододрживост спојева. 

Обрачун по м1 испитане мреже. м' 157,00     

   УКУПНО КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА         
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5. САНИТАРИЈА          

5.1. Набавка и монтажа комплет WC шоље-

моноблок, са свом припадајућом опремом: 

- керамичка шоља са заптивним гумама, 

- тврди, масивни PVC поклопац за клозетску 

шољу, 

- бешумни керамички водокотлић, 

-флексибилно црево с холендерима за 

прикључење водокотлића на водоводну 

мрежу; 

- потребан спојни и заптивни материјал. 

Обрачун по комплету све монтирано, повезано 

и испитано. ком 6,00     

5.2. Набавка и монтажа комплет WC шоље-дечије, 

са свом припадајућом опремом: 

- керамичка шоља са заптивним гумама, 

- тврди, масивни PVC поклопац за клозетску 

шољу, 

- бешумни керамички водокотлић, 

-флексибилно црево с холендерима за 

прикључење водокотлића на водоводну 

мрежу; 

- потребан спојни и заптивни материјал. 

Обрачун по комплету све монтирано, повезано 

и испитано. ком 13,00     

5.3. Набавка и монтажа комплет керамичког 

умиваоника са следећим елементима: 

- керамичка шкољка умиваоника 55x44 цм, 

- одливни вентил са сифоном, 

- потребан спојни и заптивни материјал. 

Обрачун по комаду комплетно монтирано.                                              ком 8,00     

5.4. Набавка и монтажа комплет керамичког 

умиваоника са следећим елементима: 

- керамичка шкољка умиваоника 43x31 цм, 

- одливни вентил са сифоном, 

- потребан спојни и заптивни материјал. 

Обрачун по комаду комплетно монтирано.                                          ком 16,00     

5.5. Набавка и монтажа дводелне кабинет 

Судопере(шкољка од росфраја,дрвени кабинет, 

“S”сифон и спојни материали једноручна 

батерија за топлу и хладну воду. 

Обрачун по комаду комплетно монтирано. ком 2,00     

5.6. Набавка и монтажа комплет ТРОКАДЕРЕ 

од санитарнекерамике(керамичка шкољка са 

испирачем,батерија, решетка од росфраја и 

спојни материјал: 

Обрачун по комаду комплетно монтирано.  ком 3,00     

5.7. Набавка и монтажа ЦЕНТРАЛНОГ бојлера 

 за припрему топле санитарне воде:   

-прохромски са комплетном 

опремом,командном 

таблом,аутоматиком и термо изолацијом 

 загревање воде на два начина: 

-помоћу спирале централног грејања 

-помоћу електричног грејача N=6kw 

Обрачун по комаду пуштен у погон.         
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  Ел. Бојлер запремине 500 литара 
ком 1,00     

5.8. Набавка, транспорт и монтажа на умиваонику 

једноручне стојеће батерије за топлу и хладну 

воду. Обрачун по комаду комплетно 

монтирано. ком 24,00     

5.9. Набавка, транспорт и монтажа изнад 

умиваоника огледала у раму, димензија 

60x80цм.  

Обрачун по комаду комплетно монтирано. ком 8,00     

5.10. Набавка и монтажа ТЕРМО-МЕШАЧА 

Воде DN 20 са ливеним поклопцем и свом 

припадајућом опремом. Обрачун по комаду. ком 9,00     

5.11. Набавка и уградња пратеће галантерије  

Ценом обухватити и потребан спојни 

материјал. Обрачун по комаду.         

  држач тоалетног папира ком 19,00     

  дозатор течног сапуна ком 24,00     

  држач убруса за руке ком 24,00     

  WC-четка-иноx ком 19,00     

  УКУПНО САНИТАРИЈА          

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1.      ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ       

2.      ВОДОВОДНА МРЕЖА      
3.      ХИДРАНТСКА МРЕЖА      

4.     КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА      
5.     САНИТАРИЈА      

УКУПНО Г ХИДРОТЕХНИЧКЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ БЕЗ ПДВ: 

     

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Ред. бр.  

 
     Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

(динара) 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

(динара) 

6=4x5 

1 2 3 4 5 6 

1 ISKOP ZA KABLOVE     

1.1 

 

Iskop rova za kablove, dimenzija 0,4x0,8m, za 

novoprojektovane instalacione vodove. Cenom 

obuhvatiti obeležavanje rova, iskop, odvoz zemlje iz 

iskopa, isporuka šljunka za popunu rova, 

postavljanje trake za upozorenje iznad položenih 

kablova. Zatrpavanje rova izvoditi sa nabijanjem u 

slojevima od po 20cm. Nakon polaganja kablova, a 

pre zatrpavanja rova izvršiti geodetsko snimanje 

trase sa izradom grafičke prezentacije u 

elektronskom i papirnom obliku sa podacima za 

 

m 

 

60,00 
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izradu katastra podzemnih instalacija. Plaća se 

komplet sa svim napred navedenim radovima po m' 

kompletno završenog rova za procenjenu dužinu 

novopoloženih vodova. 
2 POLAGANJE KABLOVA     

 
2.1 

Isporuka, transport, razvlačenje duž trase, polaganje 

u posteljici od sitne zemlje ili peska  u već 

iskopanom rovu ili u već položene zaštitne cevi, 

povezivanje i ispitivanje. Plaća se komplet sa svim 

radovima po m’ kabla tipa: NAYY 4x150mm². 

Kabal se polaže od niskonaponske razvodne table sa 

slobodnog izvoda iz TS 10/0.4 "Novo Selo 6" do 

POMM, i dalje do GRO u zaštitnu PVC cev.   m 75,00      
3 PRIKLUČENJE KABLOVA     

3.1 Presecanje kablovskog voda, uvlačenje kroz već 

postavljene zaštitne cevi, obrada krajeva za 

priključak na POMM i GRO, povezivanje i 

ispitivanje. Plaća se komplet sa svim radovima. kom 2,00   
3.2 Obostrano demontirati postojeći priključni vod za 

objekat koji se ruši, od niskonaponskog stuba, preko 

krovne konzole do OMM u objektu.Obezbeđivanje 

prisustva odgovornog lica EPS-a, uz prethodno 

isključenje i proveru planiranog voda za isključenje. m 25,00   
4 POLAGANJE ZAŠTITNIH CEVI     

4.1 Isporuka, transport, razvlačenje i polaganje u 

posteljicu od sitne zemlje u već iskopanom 

kablovskom rovu zaštitnih PVC cevi prečnika 50 

mm. Plaća se komplet sa svim radovima po m’ 

položene cevi. m 75,00   
5 BETONIRANJE KANALA     

5.1 Posle sabijanja šljunka u rovu na vrhu uraditi 

završni sloj od betona marke MB 20, debljine 10 cm m 60,00   
6 MERENJE I ISPITIVANJE     

6.1 Ispitivanje izvedenih radova sa kontrolnim 

merenjem otpora izolacije i otpora petlje od strane 

ovlašćene organizacije sa izradom zapisnika o 

izvedenim merenjima i stručnim mišljenjem o 

ispunjenim uslovima zaštite. Plaća se paušalno. kom 1,00   
7 GEODETSKO SNIMANJE     

7.1 Geodetsko snimanje trase novopoloženih kablova 

od strane ovlašćene firme. Plaća se po m' m 60,00   
8 NAPOJNI VODOVI     

8.1 Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 

5x10mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za 

direktnu električnu instalaciju od GROdo RO-P1  m 29,00   
8.2 Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 

5x10mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za 

direktnu električnu instalaciju od GROdo RO-S2 

 

 
m 

 

 
28,00   

8.3 Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 

5x10mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za 

direktnu električnu instalaciju od GROdo RO-S3 

 

 
m 

 

 
34,00   

8.4 Isporuka i polaganje provodnika sličnih tipu N2XH 

5x4mm² u zid ispod maltera u zaštitnu PVC cev za 

direktnu električnu instalaciju od RO-P1 do RO-L 

 

 
m 

 

 
18,00   

                 Ukupno napojni vodovi i rov :      
9 RAZVODNI ORMANI I RAZVODNE TABLE     

9.1 Isporuka i montaža odgovarajućeg POMM 

(poliestarski orman mernog mesta). Ulaz i izlaz  

kablova vršiti odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. 
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U orman se predviđa ugradnja:  

 -Tropolni automatski prekidač sa prekostrujnom i 

kratkospojnom zaštitom 150kA,  nominalne struje 

In=200A. 
kom 1 

 

 - Trosistemsko višefunkcionalno brojilo za 

poluindirektno merenje aktivne energije klase 0,5, 

odnosno indeksa klase B, reaktivne energije klase 3 

i merenje petnaestominutne snage klase 1 sa 

karakteristikama koje omogućuju primenu u 

AMI/MDM sistemima 

kom 1 

 - Strujni transformatori prenosnog odnosa 

150/5A/A, koji moraju da zadovolje propisanu 

termičku i dinamičku struju; klasa tačnosti mernih 

transformatora za merenje isporučene električne 

energije na jednoj mernoj grupi može da bude 

najmanje klase 0,5. 

kom 3 

 POMM je opremljen sa MPK kutijom, KPK sa tri 

jednopolne osiguračke osnove NH sa postoljem 

veličine 250A, sa tri NVO osiguračima, izolovani 

bakarni licnasti provodnik tipa P/L 1x50mm², 

izolovane sa odgovarajućom opremom i jednopolne 

priključne stezaljke za izlazni kabl NAYY 

4x150mm², 1kV 

kom 1 

 - ostali sitan nespecificirani materijal   

  Komp 1   
9.2 Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog 

ormana GRO od dva puta dekapiranog lima za 

montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz  kablova vršiti 

odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se 

predviđa ugradnja:    

  

  

 - Jednopolni automat. osigurač B 10A kom 4 

  

  

  

 - Jednopolni automat. osigurač B 16A kom 19 

 -Tropolni automatski prekidač sa prekostrujnom i 

kratkospojnom zaštitom 150kA, sa odgovarajućim 

okidačem isključenja za signal PP centrale, 

nominalne struje In=200A. 

kom 1 

 -Tropolni automatski prekidač sa prekostrujnom i 

kratkospojnom zaštitom 25kA, nominalne struje 

In=35A. 
kom 3 

 - ostali sitan nespecificirani materijal   

  
komp. 1 

  

9.3 Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog 

ormana RO-P1 od dva puta dekapiranog lima za 

montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz  kablova vršiti 

odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se 

predviđa ugradnja:   

  
  

 - Jednopolni automat. osigurač B 10A kom 4   

 - Jednopolni automat. osigurač B 16A kom 16    

 - Tropolni automat. osigurač B 16A kom 1   

 - Tropolni automat. osigurač C 16A kom 1   

 - Tropolni automat. osigurač B 20A kom 1   

 - Tropolni ZUDS 40/0.03A kom 1   

 -Tropolni grebenasti prekidač, nominalne struje 

In=35A, dvopoložajni, 0-1, montaža na vrata 

ormara 
kom 1 

  

 - ostali sitan nespecificirani materijal     

  komp. 1   
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9.4 Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog 

ormana RO-S2 od dva puta dekapiranog lima za 

montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz  kablova vršiti 

odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se 

predviđa ugradnja:   

  

  

 - Jednopolni automat. osigurač B 10A kom 4 

  

 - Jednopolni automat. osigurač B 16A kom 17 

 -Tropolni grebenasti prekidač, nominalne struje 

In=35A, dvopoložajni, 0-1, montaža na vrata 

ormara 
kom 1 

 - ostali sitan nespecificirani materijal   

  komp. 1   
9.5 Isporuka i montaža odgovarajućeg razvodnog 

ormana RO-S3 od dva puta dekapiranog lima za 

montažu na zid IP54. Ulaz i izlaz  kablova vršiti 

odozdo kroz odgovarajuće uvodnice. U orman se 

predviđa ugradnja:   

  

  

 - Jednopolni automat. osigurač B 10A kom 4 

 

 - Jednopolni automat. osigurač B 16A kom 15 

 - Tropolni automat. osigurač B 16A kom 1 

 -Tropolni grebenasti prekidač, nominalne struje 

In=35A, dvopoložajni, 0-1, montaža na vrata 

ormara 
kom 1 

 - ostali sitan nespecificirani materijal   

  komp 1   
9.6 Isporuka i montaža odgovarajuće kutije za 

izjednacenje potencijala GSIP šemirane 

odgovarajućim materijalom.Montaža kutije na zid 

pored GRO. kom 1 

  

                 Ukupno razvodni ormani i table :     

10 INSTALACIJE RASVETE     
10.1.1 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH 3x1.5mm od GRO za potrebe napajanja 

opšte i anti - panik rasvete m 420   
10.1.2 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH 3x1.5mm od RO-P1 za potrebe napajanja 

opšte i anti - panik rasvete m 300   
10.1.3 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH 3x1.5mm od RO-S2, za potrebe napajanja 

opšte i anti - panik rasvete m 280   
10.1.4 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH 3x1.5mm od RO-S3, za potrebe napajanja 

opšte i anti - panik rasvete m 340   
10.2.1 Nabavka, isporuka i montaža anti - panik 

svetiljke3W kom 21   
10.3.1 1-Набавка, испорука и монтажа надградне LED 

светиљке израђене од полиамида док је оптички 

део израђен од поликарбоната снаге 22W, и 

константним флуксом од 2000 lm током целог 

века трајања. Боја светлости 4000K. Угао 

осветљаја је 120 степени. Ефикасност светиљке 

90 lm/W. Индекс репродукције боје 80. 

Димензије су fi 350mm, а висина 70mm. 

Предвиђена за рад на температури од 0 до +35 

степени. Гаранција минимум 5 година. Радни 

век 50000h (L70B50) Светиљка је у IP заштити 

65 и механичкој IK08. Светиљка треба да буде 

усклађена са европским стандардом о сигурном 

и правилном раду, да има ENEC ознаку. 

Светиљка треба да је усклађена са европским kom 64   
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директивама који важе за производе, да има CE 

знак. Светиљка треба да је усклађена са RoHS 

директивама о ограничењу употребе одређених 

опасних супстанци у електричној и електронској 

опреми.  
10.4.1 2-Набавка, испорука и монтажа надградне 

светиљке израђене у LED технологији пречника 

fi 480mm за опште осветљење соба и 

канцеларија снаге 36W, 3200lm и подесивом 

бојом светлости од 2700K до 6500K као и 

могућности рада као ноћно светло. Механичка 

заштита IP20. Гаранција 5 година. Светиљка 

треба да је усклађена са европским директивама 

који важе за производе, да има CE знак. 

Светиљка треба да је усклађена са RoHS 

директивама о ограничењу употребе одређених 

опасних супстанци у електричној и електронској 

опреми. kom 76   

  UKUPNO INSTALACIJA  RASVETE:     

11. INSTALACIJA  UTIČNICA I IZVODA  
11.1.1 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH 3x2.5mm od GRO za potrebe napajanja 

utičnica  m 500 

  

11.1.2 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH 3x2.5mm od RO-P1 za potrebe napajanja 

utičnica  m 320   
11.1.3 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH 3x2.5mm od RO-S2 za potrebe napajanja 

utičnica  m 390   
11.1.4 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH 3x2.5mm od RO-S3 za potrebe napajanja 

utičnica  m 365   
11.2.1 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH 5x2.5mm od RO-P1 za potrebe napajanja 

utičnica  m 23   
11.2.2 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH 5x2.5mm od RO-S3 za potrebe napajanja 

utičnica  m 28   
11.3.1 Nabavka, isporuka i polaganje napojnog kabla 

N2XH5x4mm odRO-P1za potrebe napajanjaRO-L  m 18   
11.4.1 Dvopolna nepromočiva OG priključnica, dvostruka, 

sa Pe kontaktom, 16A, 250V, plastika kom 70   
11.4.2 Dvopolna nepromočiva OG priključnica, sa Pe 

kontaktom, 16A, 250V, plastika kom 20   
11.4.3 Tropolna nepromočiva OG priključnica, sa Pe 

kontaktom, 16A, 250V, plastika kom 2   
11.5.1 Nabavka, isporuka i polaganje P/F zaštitnog 

provodnika za izjednačenje potencijala 15 m sa 

šinom za izjednačenje potencijala u kutiji (KIP) i 

povezivanje sa izloženim delovima kom 12   
11.6.1 Jednopolni prekidač, 16A, 250V, plastika kom 31   
11.6.2 Naizmenični prekidač, 16A, 250V, plastika  kom 18   
11.8.1 Serijski prekidač, 16A, 250V, plastika kom 8   
11.9.1 Tropolni kip prekidač za bojler, 16A, 250V, plastika  kom 1   

 UKUPNO INSTALACIJA UTIČNICA I IZVODA: 
  

12.   GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

12.1.1 Isporuka i postavljanje trake P25 (Fe/Zn 25x4mm) 

JUS N.B4.901, u temelju sa varenjem pre 

betoniranja, koji čini temeljni uzemljivač. m 170 
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12.1.2 Isporuka i postavljanje trake P25 (Fe/Zn 25x4mm) 

JUS N.B4.902, prosečne dužine 2 m, u temelju sa 

varenjem, koji čini zemni uvodnik. kom 9   
12.2.1 Isporuka i postavljanje, ukrsni komad 58x58 JUS 

N.B4.936/III kom 110   
12.3.1 Isporuka i postavljanje, kutije za merni spoj (JUS 

N.B4.912 ). kom 9   
12.3.2 Isporuka i postavljanje, rastavne spojnice  (JUS 

N.B4.932). kom 9   
12.4.1 Isporuka i postavljanje trake P20 (Fe/Zn 20x4mm) 

JUS N.B4.901,  koja čini spusni vod. m 70   
12.4.2 Isporuka i postavljanje trake P20 (Fe/Zn 20x4mm) 

JUS N.B4.901, po krovu, na već postavljene nosače, 

koji čini prihvatni vod. m 260   
12.5.1 Isporuka i postavljanje, potpore za pričvršćenje 

krovnog voda-nosača, za prihvatni vod (JUS 

N.B4.920P). kom 110   
12.5.2 Isporuka i postavljanje, potpore za pričvršćenje  

voda,  na zidovima objekta  (F.L. JUS N.B4.925P). kom 60   
12.6.1 Isporuka i postavljanje, trakaste hvataljke JUS 

N.B4.902/C (500mm ili 300mm). kom 5   
12.7.1 Isporuka i postavljanje, stezaljke za oluk (JUS 

N.B4.908). kom 15   
12.8.1 Isporuka i postavljanje, mehaničke zaštite-MZ 

slična tipu L-1500 (JUS N.B4.913 ). kom 7   
12.9.1  Merenje otpora uzemljivača i davanje atesta 

    

 UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA:     
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Ред. бр.  

 
     Опис позиције 

Јед. 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

(динара) 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

(динара) 

6=4x5 

1 2 3 4 5 6 
1. Konvencionalna protivpožarna centrala tipa Teletek 

MAG 4M MAG4M sa četiri zone, plastično kudište 

sa signalizacionim diodama, tasataurom i napojnim 

modulom, 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar 

I grešku. Podržava četiri fiksne zone, svaka zona 

podržava do 20 detektora, odnosno do 32 detektora 

SensoMAG serije. Sve četiri zone podržavaju 

neograničeni broj ručnih javljača požara. 

Mogudnost smeštanja baterije 1x12V/7Ah. Centrala 

mora da poseduje sertifikat o saobraznosti sa 

standardom SRPS EN54-2 i SRPS EN54-4. kom. 1   
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Nabavka, isporuka, montaža, povezivanje na 

kablovsku instalaciju i programiranje. 
2. Akumulatorska baterija 1x12V/7Ah dovoljna za 

autonoman rad DC napojnog izvora u vremenu od 

30 minuta u alarmu i 72 časa u mirnom stanju. 

Isporuka i montaža. kom. 1   
3. Konvencionalni optički dimni javljač sa podnožjem 

SensoMAG, prikazivanje statusa elementa 

posredstvom dve LED, SensoMAG S30. Detektor 

mora da poseduje sertifikat o saobraznosti sa 

standardom SRPS EN54-5 I  
EN54-7. Nabavka, isporuka i montaža u podnožje. kom. 32   

4. Konvencionalni termički detektor toplote sa 

podnožjem SensoMAG, prikazivanje statusa 

elementa posredstvom dve LED, SensoMAG F10. 

Detektor mora da poseduje sertifikat o saobraznosti 

sa standardom SRPS EN54-5 i EN54-7. Nabavka, 

isporuka i montaža u podnožje. kom. 2   
5. Konvencionalno podnožje za detektor Tip 

SensoMAG B24 kom. 34   
6. Ručni javljač požara, konvencionalni, creveno 

kudište, mogudnost ugradne i nadgradne montaže, 

zaštitni poklopac za sprečavanje nenamerne 

aktivacije ručnog javljača sa podnožjem, resetabilni 

element, signalizacija stanja posredstvom LED. 

SensoMAG MCP50. Ručni javljač mora da 

poseduje sertifikat o saobraznosti sa standardom 

SRPS EN54-11. Nabavka, isporuka, montaža i 

povezivanje na kablovsku instalaciju. kom. 7   
7. Klasična konvencionalna sirena, crvene boje, u 

kompletu sa kudištem za nazidnu montažu, 

podešavanje snage, 105db/1m, tip SF 105. Sirena 

mora da poseduje sertifikat o saobraznosti sa 

standardom SRPS EN54-3. Nabavka, isporuka, 

montaža i povezivanje na kablovsku instalaciju. kom. 2   
8. Kabl JH(St)H 2x2x0.8mm za povezivanje 

elemenata sistema međusobno i sa centralom. 

Postavljen u pvc kanalicama ili cevima. U cenu 

ulaze potrebni građevinski radovi na bušenju zidova 

i plafona, polaganje kablova u kablovske kanalice, 

kao i dovođenje oštedenih površina zidova ili 

elemenata u prvobitno stanje. Kabl mora da ima 

sertifikat o saobraznosti sa standardima: DIN VDE 

0815, SRPS EN 60332-1/3, SRPS EN 50525-3 m
1 400,00   

9. Kabl JH(St)H FE180/E90 2x2x0.8 za povezivanje 

alarmnih sirena i za izvršne funkcije m
1 50,00   

10. Kabl N2XH 3x1.5mm
2
 za napajanje centrale, 

isporuka i montaža m
1 20,00   

11. Kabl NHXHX 1x16mm
2
 za uzemljenje centrale, 

isporuka i montaža. m
1 5,00   

12. Telefonski GSM dojavni automat, 2 govorne 

poruke, dojava na 4 telefonska broja, 2 ulazne zone, 

SMS, TELL HU, COMPACT GSM. Nabavka, 

isporuka, montaža, povezivanje na kablovsku 

instalaciju i programiranje. kom. 1   
13. Isporuka i montaža instalacionih halogen free 

kanalica 20x40 mm. m
1 30,00   

14. Ostali sitan nespecificiran materijal (vezice, tiplovi, 

vijci, izolir traka, gips, burgije, nalepnice, konektori 

i sl.) paušal.   
15. Provera instalacije, programiranje, funkcionalno paušal.   



51/74 

 

ispitivanje, izrada pratede dokumentacije, uputstva 

za rad, knjige događaja, obuka korisnika za 

korišdenje instalirane opreme i puštanje svih 

sistema u rad. 
16. Izrada projekta za izvođenje(PZI) za stabilnu 

automatsku dojavu požara (tri primerka u papiru i 

jedan u elektronskom obliku(CD)) paušal.   

 UKUPNO DOJAVA POŢARA BEZ PDV:   

 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКТА 

 

ПОЗ ОПИС РАДА (НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ) ЈЕД. 

МЕРЕ 

КОЛИЧ

ИНА 

ЈЕД. 

ЦЕНА ИЗНОС (РСД) 

1 2 3 4 5 6 

1. РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ         
НАПОМЕНА: Свака позиција у предмеру подразумева набавку, 

транспорт и монтажу опреме         

1.1. 

Панелни челични радијатори „Југотерм“ 

Мерошина са украсним маскама и 

носачима, или други, одговарајућих 

карактеристика. Под одговарајућим 

карактеристикама се подразумева 

приближно иста висина радијатора и 

приближно исти топлотни капацитет . 

Висина радијатора је дефинисана ознаком 

/600 и /900(600 мм или 900 мм), а ширина 

ознакама 22         

  22/600-400 ком. 6     

  22/600-600 ком. 3     

  22/600-800 ком. 11     

  22/600-1000 ком. 14     

  22/600-1200 ком. 1     

  22/900-400 ком. 5     

1.2. 
Радијаторски вентили са дуплом 

регулацијом и термо главом         

  NО15 – 1/2“ ком. 42     

1.3. 
Радијаторска регулациона спојница 

(холендер) у повратном воду         

  NО15 – 1/2“ ком. 42     

1.4. Славина ПиП (мини)         

  NО15 – 1/2“ ком. 42     

1.5. Прикључак за AlPEX цев         

  NО15 – 1/2“ ком. 84     

1.6. Челичне цеви за развод воде за грејање         

  1/2"-Ø21,3mm m 18     

  3/4"-Ø26,9mm m 16     

  1"-Ø33,7mm m 25     

  5/4"-Ø42,4mm m 19     

  6/4"-Ø48,3mm m 20     

1.7. 
Спојни помоћни и заптивни материјал 

укључујући и носаче цеви 

 
      



52/74 

 

  Предвиђа се износ 50% од позиције 1.6 паушал. 1     

1.8. 

Разводна кутија за смештај разделника и 

сабирника РК-1.1, RK-1.3 израђенe од 

пластичне масе или лима обложеног 

пластичном пресвлаком са вратанцима. 

Оријентационе димензије су 900 х 600 х 120 

мм.   

 

  колектор 3/4" - 6x1/2" ком. 2 

  носач колектора ком. 2 

  кугласта славина 3/4" са лептир ручицом ком. 1 

  коси регулациони вентил 3/4" ком. 1 

  мини вентил за прикључке ком. 12 

  аутоматски ваздучни вентил NO 10 - 3/8" ком. 2 

  испусна славина 3/8" ком. 2 

    Укупно 2     

1.9. 

Разводна кутија за смештај разделника и 

сабирника RК-1.4, RK-2.1, RK-2.3, RK-2.4 

израђенe од пластичне масе или лима 

обложеног пластичном пресвлаком са 

вратанцима. Оријентационе димензије су 

600 х 600 х 120 мм.   

 

  колектор 3/4" - 5x1/2" ком. 2 

  носач колектора ком. 2 

  кугласта славина 3/4" са лептир ручицом ком. 1 

  коси регулациони вентил 3/4" ком. 1 

  мини вентил за прикључке ком. 10 

  аутоматски ваздучни вентил NO 10 - 3/8" ком. 2 

  испусна славина 3/8" ком. 2 

    Укупно 4     

1.10. 

Разводна кутија за смештај разделника и 

сабирника RК-1.2, RK-2.2, израђенe од 

пластичне масе или лима обложеног 

пластичном пресвлаком са вратанцима. 

Оријентационе димензије су 600 х 600 х 120 

мм.   

 

  колектор 3/4" - 4x1/2" ком. 2 

  носач колектора ком. 2 

  кугласта славина 3/4" са лептир ручицом ком. 1 

  коси регулациони вентил 3/4" ком. 1 

  мини вентил за прикључке ком. 8 

  аутоматски ваздучни вентил NO 10 - 3/8" ком. 2 

  испусна славина 3/8" ком. 2 

    Укупно 2     

1.11. Електрични радијатор ER-1500, Q=1500W ком. 1     

1.12. 
Израда отвора у зидовима и међуспратној 

конструкцији као и њихово затварање после 

извођења цевовода паушал. 1     

1.15. 

Испитивање инсталације на непропусност 

хладним воденим притиском, израда 

извештаја о испитивању и урегулисавање 

инсталације атестираним инструментима 

након пуштања у рад. Израда елабората о 

извршеном мерењу и регулацији. паушал. 1     
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1.16. 

Израда пројекта изведеног објекта - 

уношење измена насталих у току извођења 

радова. Унете измене оверава одговорни 

извођач радова и према њима се израђује 

Пројекат изведеног објекта. паушал. 1     

  УКУПНО РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ:         

 
     

2. 
САНИТАРНЕ ПРОСТОРИЈЕ - 

ПРОВЕТРАВАЊЕ           
НАПОМЕНА: Свака позиција у предмеру подразумева набавку, 

транспорт и монтажу опреме         

2.1. 

Зидни купатилски вентилатор опште ознаке 

KV-100 са max Q=100m3/h, тип S&P - 

"Decor-100" или други одговарајућих или 

бољих карактеристика ком. 2     

2.2. 
Преструјна решетка за врата R-EX-350x100, 

димензија 350x100мм са ламелама за 

циркулацију ваздуха и са рамом са обе стране.  ком. 2     

  УКУПНО САНИТАРНЕ ПРОСТОРИЈЕ - 

ПРОВЕТРАВАЊЕ           

 
     3. ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА         

НАПОМЕНА: Свака позиција у предмеру подразумева набавку, 

транспорт и монтажу опреме         

3.1. 

Испорука и уградња комбинованог 

топловодног котла ТК-70 са Q=70kW, вода 

80/60ºC, примарно гориво пелет, прикључак 

6/4", вода приближно 135 lit., оквирна маса 

котла 430 kg. Уз котао се испоручује и 

монтира одговарајућа димоводна цев Ø200, 

дужине L=2m са свим припадајућим 

елементима.         

  

Оквирне димензије комбинованог топловодног 

котла: 

Дубина: 1200 мм 

Ширина:  650 мм 

Висина: 1400 мм ком. 1     

3.2. 

Пелет горионик PG - 70 са Qmax = 70 kW, 4, 

савитљива цев, пужни транспортер, 

котловска врата, аутоматика и сва 

неопходна додатна опрема за рад . ком. 1     

3.3. 

Дневни резервоар пелета DRP-800 

запремине 800 lit. са поклопцем за пуњење и 

точкићима за померање (600 x 700 x 1000 

mm). ком. 1     

3.4. 
Пуштање котловског постројења у погон од 

стране овлашћених сервисера ком. 1     

3.5. 
Кугласта славина са навојем и холендером 

NO40(6/4")  ком. 4     

3.6. 
Вентил сигурности са опругом VS-20 (3/4"), 

po=3bar ком. 1     

3.7. Славина пип-15 (1/2")  ком. 4     

3.8. 
Аутоматски ваздушни вентил 

(хоризонтални) AVV-15(1/2") са кугластом 

славином 1/2" ком. 2     

3.9. 
Ручни регулациони вентил са прикључцима 

за инструмент и познатом kvs вредношћу 

RRV-40(6/4")  ком. 1     
3.10. Циркулациона пумпа CP-42/7, V=3.2m3/h, ком. 1     
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p=30 kpa, n=0.13-0.18 kw, n=1800-2600 o/min 

са регулатором протока 

3.11. Округли термометар 0-100C  ком. 1     

3.12. Термоманометар 0-100C, 0-4bar  ком. 1     

3.13. Хватач нечистоће са навојем NO40(6/4") ком. 1     

3.14. 
Кугласта славина са навојем и холендером 

NO20(3/4")  ком. 2     

3.15. 
Трокраки термостатски вентил са 

капиларом TTV-15(1/2") ком. 1     

3.16. Регулациони лептир RL-15 (1/2") ком. 1     

3.17. Електромагнетни вентил EMV-20 (3/4") ком. 1     

3.18. Термостат 50 ком. 1     

3.19. 
Затворени експанзиони суд ZES-50, V=50 lit, 

∅400x515, po=1.5bar, pr=2.2bar, pmax=3.0bar  ком. 1     

3.20. Припремно завршни радови         

  

Пробијање отвора у зидовима и међуспратној 

конструкцији за пролаз цеви, испитивање  

инсталације на непропусност, опрема 

аутоматске регулације инсталација и 

урегулисавање система , пројекат изведеног 

стања, предаја инсталација.  ком. 1     

  УКУПНО ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА:         

 
     4 КЛИМАТИЗАЦИЈА         

НАПОМЕНА: Свака позиција у предмеру подразумева набавку, 

транспорт и монтажу опреме         

4.1. 

Инвертер клима јединица (инвертер сплит 

систем), опште ознаке КЈ-12, Qg, Qh=3.5kW, 

Ng,Nh=1.1kW у стандардној изведби. 

Испорука и уградња. ком. 2     

4.2. 

Инвертер клима јединица (инвертер сплит 

систем), опште ознаке КЈ-18, Qg, Qh=5.3kW, 

Ng,Nh=1.6kW у стандардној изведби. 

Испорука и уградња. ком. 5     

  УКУПНО КЛИМАТИЗАЦИЈА           

 
       РЕКАПИТУЛАЦИЈА:         

  1.       РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ         
  2.      САНИТАРНЕ ПРОСТОРИЈЕ - ПРОВЕТРАВАЊЕ      

  3.      ТОПЛОТНА ПОДСТАНИЦА         

  4.      КЛИМАТИЗАЦИЈА         

  Укупно ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ без ПДВ    
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ППЗ ОПРЕМА 

 

Ред. бр.  

 

     Опис позиције 
Јед. 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ 

(динара) 

Укупна 

цена без 

ПДВ 

(динара) 

6=4x5 

1 2 3 4 5 6 

1 Aparati za gašenje početnih poţara         

1.1. PPA tipa S-9 kom 3   

 1.2. PPA tipa CO2-5 kom 2     

2 Obeleţavanje smera evakuacije kom 36     

3 Uputstva za upotrebu PP aparata kom 5     

4 Planovi evakuacije kom 2     

UKUPNO PPZ OPREMA BEZ PDV:   

 

Napomena: Svaka pozicija obuhvata isporuku i montažu 

 
 

ЛИФТ 

 
1. Увoз, испoрука, мoнтaжа, пуштaњe лифтa у пoгoн и сертификовање лифта. 

  
 Лифт је сa дaтим кaрaктeристикaмa 

Tип лифтa  EЛEКTРИЧНИ  MRL – (ATLAS 2:1; KLEEMANN   или слично ) 

Врстa лифтa Путнички 

Tип пoгoнa / вeшaњe 2:1 индирeктни 

Нoсивoст (кг) 630 kg / 8 oсoбa 

Нaзивнa брзинa (м/с) 1 m/s фрeквeнтнo рeгулисaнa  

Брoj стaницa / прилaзa  м/н 2 (0,1)/ 2 сa истe стрaнe 

Брoj улaзa у кaбину 1 

Висинa дизaњa / jaмa / врх  (мм) 3520 / 1500 / 3600 mm 

Вoзнo oкнo (мм) 1700/1800 mm 

Врстa упрaвљaњa СИMПЛEX сaбирно у основну станицу 

 У случajу нeстaнкa eлeктричнe eнeргиje УПС oбeзбeђуje 
нaпajaњe зa eвaкуaциjу 
Пoжaрни мoд; мoгућe пoвeзивaњe нa прoтивпoжaрни систeм 
oбjeктa ( у случajу дojaвe пoжaрa кaбинa oдлaзи у глaвну 
стaницу лифтa и сa oтвoрeним врaтимa сe искључуje сe из 
рaдa) 

Вoђeњe лифтa Mикрoпрoцeсoрским кoнтрoлeрoм 

Пoлoжaj мaшинскoг прoстoрa Гoрe , у врху вoзнoг oкнa 

Нaпajaњe 3x400 V; 50 Hz 

Брoj лифтoвa 1 

Стaндaрд СРПС EН 81-20:2015; СРПС EН 81-50:2017;  СРПС EН 81-
58:2018; СРПС EН 81-70:2018 

КAБИНA :  

Изрaдa / стрaницe Meтaлнa, INOX SATIN 

Димeнзиje (мм) 1100/1400 mm ( укупнa висинa 2200) 

Улaз у кaбину 1 

Пoд Пoдoлит отпоран на хабање 

Oпрeмa - спуштeн плaфoн од INOX.a 

 - рeгистaр кутиja пo цeлoj  висини; INOX SATIN 

 - oглeдaлo- 1/2 висинe, пунa ширинa, нa зaдњoj стрaни;             
- рукoхвaт 

 - aлaрм, вeнтилaт, нужнo свeтлo 

Кoмуникaциja Aлaрм, интeрфoн, интерфонска кoмуникaциja кaбинa-
кoмaндни oрмaн 
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Oсвeтљeњe Лeд  ( eкo ) 

КAБИНСКA ВРATA :  

Димeнзиje ширинa x висинa (мм) 800/2000 mm 

Tип врaтa Aутoмaтскa,тeлeскoпскa, сa свeтлoснoм зaвeсoм ,пoгoн сa  
VVVF рeгулaциjoм 

Брoj пaнeлa 2 

Смeр oтвaрaњa Лeвo 

Maтeриjaл пaнeлa INOX 

Maтeриjaл oквирa врaтa INOX 

Meхaнизaм стaндaрдaн 

ПРИЛAЗНA ВРATA :  

Димeнзиje ширинa x висинa (мм) 800/2000 мм 

Tип врaтa Aутoмaтскa,тeлeскoпскa 

Брoj пaнeлa 2 

Смeр oтвaрaњa Лeвo 

Maтeриjaл пaнeлa Meтaлнa, INOX 

Meхaнизaм стaндaрдaн 

Вaтрooтпoрнoст  прeмa  критeриjуму: 
-интeгритeтa 
-ватроотпорности  EI 120min 

 EI 120 min. 

ПOГOН :  

Снaгa eлeктрoмoтoрa ( кW ) 4,0 кW 

MRL Genezis VVVF 

УПРAВЛJAЧКA РEГИСTAР КУTИJA У 
КAБИНИ : 

 

Дугмaд: Зa oдгoвaрajући брoj стaницa сa сигнaлизaциjoм приjeмa 
пoзивa  (NSK Braile satin ), INOX, 

 Зa зaтвaрaњe врaтa 

 Зa oтвaрaњe врaтa 

 AЛAРM-a 

 Вeнтилaтoрa 

Дисплej смeрa крeтaњa и пoлoжaja 
кaбинe DOT-D 

-дигитални показивач положаја кабине - дигитални показивач 
смера даље вожње -звучни и оптички сигнал преоптерећења 
кабине - звучни сигнал АЛАРМ- сигнализација пожарног 
програма 

ПOЗИВНE КУTИJE НA ПРИЛAЗИMA :  

Пoлoжaj Нa штoку врaтa 

Дугмe Сa свeтлoснoм пoтврдoм приjeмa пoзивa (NSK Braile satin ) 
INOX, 

Дисплej смeрa крeтaњa и пoлoжaja 
кaбинe DOT-D, на свим станицама 

дигитални показивач положаја кабине - дигитални показивач 
смера даље вожње - сигнализација пожарног програма 

Свeтлoснa сигнaлизaциja Лед 

Бесконтактни читач картица за 
позивање лифта 

На свим станицама 

 
 
 

1. 
Увoз, испoрука, мoнтaжа, пуштaњe лифтa  у 
пoгoн и сертификовање лифта kom 1     

УКУПНО ЛИФТ БЕЗ ПДВ:   
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ЗБИРНА  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1.      ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ       

2.      ПРИПРЕМНИ РАДОВИ      
3.      ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ      

4.     ДОЈАВА ПОЖАРА      
5.     ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ      
6.      ППЗ ОПРЕМА      
7.     ЛИФТ      
Укупна понуђена цена радова без урачунатог ПДВ:      

ИЗНОС ПДВ ___% :        
Укупна понуђена цена радова са урачунатим ПДВ:      

 
 
 
 
 
 

 

 

Дана __.__. 2019. године                      

                                                                                                        П О Н У Ђ А Ч 

  

                       ______________________                                               

                                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 
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XI    МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА   

На основу члана 3. став 1. тачка 20. и члана 40, у вези члана 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. 

гласник РС", бр124/12, 14/15 и 68/15), по спроведеном отвореном поступку јавне набавке са циљем 

закључења оквирног споразума – извођење радова на реконструкцији обданишта Ново Село ,  

ЈН број 404-2/66Р-2019-28, дана *.*.20___. године, закључује се 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 за извођење радова на реконструкцији обданишта Ново Село 

 

Овај оквирни споразум закључен је између: 

 

  

1. ГРАД НИШ  
Ниш, Ул. 7.јули бр.2  

матични број:17620541; ПИБ:100232752;  

текући рачун: 840-157640-83  

кога заступа Градоначелник  Дарко 

Булатовић  
(у даљем тексту Наручилац)  

с једне стране,  

 

и 

 

2. _____________________________  
________________________________ 

матични број: ____________________  

ПИБ: ___________________________  

текући рачун: ____________________  

кога заступа ______________________  

_________________________________  

(у даљем тексту: Извођач радова)  

 

                                             
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање појединачних 

уговора о јавној набавци извођења радова на реконструкцији обданишта Ново Село, у 

свему према понуди Извођача радова број: _________ од ______2019.године, одредбама 

овог Оквирног споразума и потребама Наручиоца. 

Саставни делови овог Оквирног споразума су понуда Извођача радова број: 

________ од _____2019.године и техничка спецификација – предмер радова. 

Извођач радова је у обавези да након закључења појединачних уговора, радове 

изводи према позиву Наручиоца у складу са спецификацијом радова , достављеном од 

стране одговорног лица Наручиоца и одредбама уговора у складу са појединачним 

уговорима закљученим у периоду трајања оквирног споразума. 

Радови ће се пружати сукцесивно, по потреби, на захтев Наручиоца, а појединачни 

уговори о извођењу радова биће закључивани до истека важења оквирног споразума или 

до испуњења финансијске вредности Оквирног споразума. 

 

ПОДИЗВОЂАЧ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

                                                                        Члан 2. 

Предмет Оквирног споразума Извођач радова ће извршити (заокружити и 

попунити):   

 а) самостално;   

б) са подизвођачима:  

 __________________________________________________ из ___________________    

__________________________________________________        из      ___________________   



59/74 

 

 

в) заједнички, у групи са:  

 _________________________________________________          из   ___________________ 

__________________________________________________         из   ___________________ 

__________________________________________________         из   ___________________  

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

                                                                    Члан 3. 

Овај оквирни споразум се закључује са периодом трајања до 31.12.2020. године, а 

ступа на снагу даном потписивања свих учесника споразума и достављања средстава 

финансијског обезбеђења из члана 11. оквирног споразума. 

Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити више 

појединачних уговора у зависности од стварних потреба Наручиоца. 

Појединачни уговор о извођењу радова се закључује под условима из овог 

оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рока 

извођења и рока плаћања.  

 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА                                                              

Члан 4. 

Укупна   вредност  радова  из  чл.  1.  овог  Оквирног споразума,  износи највише 

39,839.840,00 динара без урачунатог пореза на додати вредност, што  са урачунатим  

порезом  на  додату  вредност, укупно износи највише 47.807.808,00 динара са урачунатим 

порезом на додату вредност која представља максималну вредност свих уговора које ће 

Наручилац закључити са Извођачем радова за време трајања оквирног споразума. 

Наручилац се обавезује да за извођење радова из чл. 1. овог Оквирног споразума , 

исплати Извођачу коначну вредност изведених радова, добијену применом једничних 

цена из понуде Извођача бр. _______ од ____.____. 2019. године на стварно изведену 

количину радова по подацима из грађевинске књиге.  

Уговорена цена оквирим споразумом обухвата трошкове извођења радова, набавке 

материјала, помоћног материјала, ангажовања уређаја, опреме и радне снаге, транспорта, 

монтаже, уградње, трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 

трошкове које Извођач има у реализацији свих Оквирним споразумом  предвиђених 

обавеза. 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за 

време извођења радова и не могу се мењати. 

Количине наведене у спецификацији дате су по јединици мере, због чега 

Наручилац задржава право да, у зависности од објективних  потреба, да налог за 

извршење стварних количина радова, тако да укупна вредност изведених радова буде до 

висине средстава опредељених у буџету Града Ниша, за извођење радова на изградњи 

„паметних“ аутобуских стајалишта на територији Града Ниша. 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

                                                                    Члан 5.  

Стране у Оквирном споразуму су сагласне да се, у складу са чланом 115. Закона, 

након закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне 

набавке може повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може 

повећати максимално до 5 % од укупне вредности из става 1. овог члана.  

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

                                                          Члан 6. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за 

предметом набавке, Наручилац ће упутити Извођачу радова позив за подношење понуде у 
циљу закључивања појединачног уговора о јавној набавци са техничком спецификацијом.  

Уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се доделити пре 

завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних уговора, 

закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем оквирног 

споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже.  
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Оквирни споразум потписан од стране наручиоца, ће бити достављен понуђачу са 

којим је закључен оквирни споразум у року од 8 (осам) дана од дана закључења оквирног 

споразума. Исти је у обавези да Оквирни споразум потпише, овери и достави наручиоцу у 

року од 3 (три) дана од дана пријема.  

Појединачни уговор о набавци радова се закључује под условима из оквирног 

споразума у погледу Техничке спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања, места и начина испоруке, и у складу са прописима о буџетском систему и 

располагању финансијским средствима.  

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

                                                               Члан 7. 

  Наручилац ће плаћање извршити уплатом на текући рачун Извођача радова број 

_________________________ код __________________ банке, у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по достављању, од стране надзорног органа оверених, и 

регистрованих привремених и окончане ситуације у централном регистру фактура, а у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15 и 113/2017) и Правилником о 

начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и 

начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 7/2018).  

Привремена/окончана ситуација се испоставља у 5 (пет) примерака, најкасније до 

5-ог у месецу, за радове изведене у претходном месецу и исте се достављају наручиоцу, 

после овере надзорног органа. 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 8. 

Извођач радова је дужан да   радове из појединачних уговора изводи у датим 

роковима из уговора   о јавној набавци, који закључе Наручилац и Извођач радова, у 

складу са овим оквирним споразумом. Оквирни рок за извођење радова је 31. децембар 

2020. године, с тим да исти може бити и дужи уколико појединачни уговор има рок 

извршења дужи од рока извршења оквирног споразума. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И ПРИЈЕМ РАДОВА  

Члан 9. 

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изводи након закључења 

појединачних уговора у свему према техничкој  документацији, прописима, стандардима, 

техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту радова.   

 Извођач радова преузима потпуну одговорност за квалитет изведених радова на 

основу појединачног уговора о јавној набавци који закључе уговорне стране, у складу са 

овим оквирним споразумом.   

Уколико Извођач радова не поступи по евентуалним примедбама Комисије 

наручиоца и уколико недостатке не отклони без одлагања у датим роковима, Наручилац 

задржава право да недостатке отклони преко трећег лица са правом на терет Извођача 

радова. 

Ако се након примопредаје радова покаже неки недостатак који се није могао 

открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем 

обавести Извођача радова без одлагања.  

У случају да је Извођач радова знао или могао знати за недостатке, Наручилац има 

право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу прегледа изведених 

радова и да без одлагања благовремено обавести Извођача радова о уоченом недостатку.    

У случајевима да се након примопредаје радова покаже недостатак који се није могао 

открити уобичајеним прегледом, а Наручилац је о томе писаним путем обавестио 

Извођача радова без одлагања, и ако Извођач радова не поступи по налогу Наручиоца, 

задржава право да уновчи средство обезбеђења за добро извршење посла из појединачног 

уговора.   
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

Члан 10. 

Извођач радова са којим је закључен оквирни споразум дужан да преда  

Наручиоцу, као средство обезбеђења за добро извршење посла, у тренутку  закључења 

оквирног споразума: 1 (једну) бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију менице 

у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне 

банке, попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију картона 

депонованих потписа.   

 Ако Извођач радова не поступи у наведеном року, Наручилац има право да уновчи 

средство обезбеђења за озбиљност понуде.  Меница мора бити печатом оверена и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање  чији се потпис налази у картону 

депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити перфорирана.  

 Меничним овлашћењем Извођач радова ће овластити наручиоца да меницу може 

да попуни на износ од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ, као и да меницу може 

безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим 

прописима поднети на наплату.  Такође, у њему се мора предвидети да је меница важећа и 

у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на текућем 

рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и 

др.   

 Трајање меничног овлашћења мора бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока 

важења оквирног споразума.     

 Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

Извођач радова не закључи појединачне уговор/е у складу са оквирним споразумом и/или 

не достави средства финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања и/или за 

добро извршење посла уз уговор/е који се закључује/у по основу оквирног споразума.  

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ ЗАКЉУЧЕЊА 

ПОЈЕДИНАЧНОГ/ИХ УГОВОРА 

Члан 11. 

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора 

достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на 

износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.   

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио Наручилац.   Банкарска гаранција мора важити најмање 

30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.  Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора 

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

случају да Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин 

и под условима предвиђеним уговором.  

 

Члан 12. 
Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 

5% од укупно изведених радова без ПДВ-а.     

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио наручилац.   

 Банкарска гаранција мора важити најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног 

рока за квалитет изведених радова.   

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

важност банкарске гаранције мора да се продужи.   

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за отклањање 

грешака у гарантном року и на терет тих средстава ангажовати другог извођача радова. 
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ВИША СИЛА 

Члан 13. 

Уколико после закључења појединачних уговора овог оквирног споразума , 

наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења 

обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења обавеза ће се продужити за 

време трајања више силе.    Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који 

се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном 

споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом 

силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди 

већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и 

сл.   

Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће 

доказе.   

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 14. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе важећих 

прописа, као и други прописи који регулишу ову материју.   

  

Члан 15. 

За све што није регулисано овим оквирним споразумом приликом закључења 

појединачних уговора , примењиваће се одредбе закона који регулишу облигационе 

односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан 16. 

            Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, стране у овом 

оквирном споразуму ће решавати споразумно. У случају да споразум није могућ, спор ће 

решавати надлежни суд у Нишу. 

 

Члан 17. 

Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих је 4 

(четири) примерка за Наручиоца, а 2 (два) примерка за Извођача радова.       

 

                        

            Г Р А Д    Н И Ш                               ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

        ГРАДОНАЧЕЛНИК  

         

      ____________________                                           _________________                              

                Дарко Булатовић  
 
 
Делове оквирног споразума означене * попуњава Наручилац. 

 

  

 

 

 
НАПОМЕНА:  Модел  оквирног споразума представља  садржину  оквирног споразума  који  ће  Наручилац 

закључити  са  понуђачем  коме  буде  додељен  оквирни споразум,  као  и  да  ће  Наручилац,  ако понуђач 

без оправданих разлога одбије да закључи оквирни споразум о јавној набавци, након што  му  је  оквирни 

споразум  додељен,  Управи  за  јавне  набавке  доставити  доказ  негативне рефренце. Понуђач је дужан да 

Модел оквирног споразума  попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са садржином 

Модела оквирног споразума. Уколико  понуђачи  подносе  заједничку  понуду,  група  понуђача  може  да  се 

определи  да  претходно  попуњен  Модел  оквирног споразума  потпишу  и  печатом  овере  сви понуђачи из 

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

печатом оверити Модел оквирнг споразума. 
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XII  МОДЕЛ УГОВОРА  
 На основу члана 40а, члана 112, у вези члана 5. Закона о јавним набавкама, на 

основу члана 7. став 1. Уредбе о критеријумима за утврђивање природе расхода и 

условима и начину прибављања сагласности  за закључивање одређених уговора, који, 

због природе расхода, захтевају плаћање у више година, и на основу Оквирног споразума 

извођење радова на реконструкцији обданишта Ново Село ,  ЈН број 404-2/66Р-2019-

28,закључује 

 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА    

  

 

између : 

 

 1. ГРАД НИШ  
Ниш, Ул. 7.јули бр.2  

матични број:17620541; ПИБ:100232752;  

текући рачун: 840-157640-83  

кога заступа Градоначелник  Дарко 

Булатовић  
(у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ)  

с једне стране,  

 

и 

 

2._______________________________ 
________________________________ 

матични број: ____________________  

ПИБ: ___________________________  

текући рачун: ____________________  

кога заступа ______________________  

_________________________________  

                  (у даљем тексту: Извођач радова) с друге 

стране 

  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

                                                                  Члан 1. 

Предмет уговора је извођење радова на реконструкцији обданишта Ново Село. 

Извођач радова  ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему 

у складу са понудом бр. __________ од _______.20__. године, техничком спецификацијом 

– предмером радова,   понудом бр.________ од 2019.године из Оквирног споразума и 

техничком спецификацијом – предмером радова из оквирног споразума. 

Понуда Извођача радова, бр. __________ од _______.20__. године, техничка 

спецификација – предмер радова,  понуда Извођача радова, бр.________ од 2019.године из 

Оквирног споразума и техничка спецификација – предмером радова из оквирног 

споразума, чине саставни део овог Уговора. 

 

                                                                   Члан 2. 

Предмет Уговора Пружалац услуге ће извршити (заокружити и попунити):   

  

а) самостално;   

б) са подизвођачима:  

 __________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________          из ____________________   
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в) заједнички, у групи са:  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________  из ___________________  

__________________________________________________         из    ___________________   

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност радова из чл. 1. овог Уговора, износи ******* динара 

без урачунатог пореза на додату вредност, што са урачунатим порезом на додату вредност 

по стопи од ** %, износи укупно ********* динара.  

Уговорена цена обухвата трошкове набавке материјала, извођења радова, помоћног 

материјала, ангажовања уређаја, опреме и радне снаге, транспорта, монтаже, уградње, 

трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове које 

Извођач радова има у реализацији свих уговором предвиђених обавеза.  

  

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 4. 

Наручилац ће плаћање извршити уплатом на текући рачун Извођача радова број 

_________________________ код __________________ банке, у року не дужем од 45 

(четрдесетпет) дана по достављању, од стране надзорног органа оверених, и 

регистрованих привремених и окончане ситуације у централном регистру фактура, а у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12, 68/15 и 113/2017) и Правилником о 

начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и 

начину вођења и садржају Централног регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 7/2018).  

Привремена/окончана ситуација се испоставља у 5 (пет) примерака, најкасније до 

5-ог у месецу, за радове изведене у претходном месецу и исте се достављају наручиоцу, 

после овере надзорног органа 

 

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

 Члан 5. 

Извођач радова се обавезује да са извођењем радова из предмета овог Уговора 

отпочне одмах по увођењу у посао.    

Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са 

Техничком спецификацијом радова изведе у потпуности преда Наручиоцу на употребу у 

року од _______ дана од дана увођења у посао, према приложеној динамици извођења 

радова коју Извођач радова доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао и наведен у 

сваком појединачном уговору.  

Извођач радова је у обавези да одмах по закључењу уговора а најкасније до 

тренутка увођења у посао, достави Динамику извођења радова, која ће се ако то буде 

потребно, усаглашавати са Наручиоцем и стручним надзором тако да се радови изведу у 

уговореном року.  

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће 

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

* да је Наручилац предао Извођачу радова грађевинску дозволу и пријаву радова у 

свему у складу са Законом о планирању и изградњи,  

*да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту,   

            * да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем радова који 

су предмет овог Уговора.  

Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о извршеној 

примопредаји уговорених радова, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник. 

Утврђени рок из сваког појединачног уговора се не може мењати без писане сагласности 

Наручиоца.  

  

Члан 6. 
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Уговорени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача радова и уз 

претходну  писану сагласност Наручиоца у следећем случајевима:  

* у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, признате по 

важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање 

више силе и временских непогода уписује се у грађевински дневник;  

* у случају прекида рада проузрокованим актом надлежног органа, за који није 

одговоран Извођач радова.  

Захтев за продужење рока за извођење радова који су предмет уговора, Извођач 

радова у писаној форми подноси Наручиоцу у рокуод 3 дана од сазнања за разлог због 

кога се рок може продужити, а најкасније пре истека коначног рока за завршетак радова. 

Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени уговора, продужава 

уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса овог Уговора.  

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

уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне 

накнаде.  

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

уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  

 

   Члан 7. 

Пресек изведених радова вршиће се у првој и другој трећини уговорене временске 

динамике, сваког последњег дана у периоду. Уколико се на дан вршења пресека радова 

утврди да је Извођач радова извео мање од 80% вредности радова предвиђених 

динамичким планом, Наручилац има право да за преостале неизведене радове раскине 

уговор са Извођачем радова без његове посебне сагласност и извођење преосталих 

неизведених радова уговори са другим извођачем. Евентуалне разлике између уговорених 

вредности преосталих неизведених радова и вредности радова уговорених са другим 

извођачем, сноси Извођач радова из овог уговора, а до износа у висини од 10% вредности 

уговорених радова без ПДВ наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла 

предвиђеним чл. 18. овог Уговора.  

Поред обавезе из претходног става Извођач радова је истовремено у обавези да 

Наручиоцу плати и пенале у износу од 0,5% за сваки дан закашњења, а највише 5% од 

укупне уговорене вредности, на име доцње у испуњењу рокова извођења радова.   
 

МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА 

 Члан 8. 

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене 

количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених 

радова које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.  

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је 

дужан да застане са том врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и 

Наручиоца и достави преглед вишкова радова са количинама по позицијама, као и 

предлог измене јединичних цена и предлог продужетка рока извођења радова уколико 

евентуални вишкови радова прелазе 10% уговорених количина радова за поједине 

позиције радова.  

Надзорни орган је у обавези да провери основаност достављеног прегледa 

вишкова и мањкова радова, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним 

образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 7 дана од дана пријема. 

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

Наручиоца о роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова 

(вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова). 

По добијању писaне сагласности наручиоца, Извођач радова ће са Наручиоцем 

закључити Анекс овог уговора, на основу Одлуке о измени уговора у складу са чл. 115 

Закона о јавним набавкама.  

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине 

позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична 

цена из понуде Извођача радова и уговорени рок завршетка радова.  
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У тренутку закључења Анекса, Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу 

средство обезбеђења за добро извршење посла: једну бланко соло меницу печатом 

оверену и потписану, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне 

банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, копију картона 

депонованих потписа и попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење, за 

вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става.  

Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање  чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и 

иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем овластити Наручиоца да меницу може да попуни на износ 

од највише 10% укупне вредности радова без ПДВ уговорених Анексом, као и да меницу 

може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са 

важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети да је 

меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања 

нових правних субјеката и др. 

Рок важења меничног овлашћења мора бити 5 (пет) дана дужи од дана истека 

рока за коначно извршење посла уговореног Анексом.  

Уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на 

начин и под условима предвиђеним Анексом уговором, Наручилац може реализовати 

меницу за добро извршење посла на коју може унети износ у висини од 10% укупне 

вредности радова без ПДВ уговорених Анексом.  

 

 НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 9. 

Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија укупна вредност 

није већа од 15% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, стране ће 

уговарати у складу са чл. 36. ст. 1. т. 5. ЗЈН, по спроведеном преговарачком потупку 

јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда.  

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем 

непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу,  преко надзорног 

органа, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и предрачуном са 

јединичним ценама, оверен од стране надзорног органа.  

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених 

радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и 

количина и своје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, 

најкасније у року од 10 дана од дана пријема.  

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у 

име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму 

неуговорених - непревиђених радова. 

Члан 10. 

Извођач радова може и без претходне писане сагласности Наручиоца, а уз 

сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово 

извођење нужно за стабилност или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, 

појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 

предвидети у току израде пројектне документације.  

Извођач радова и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности 

о томе обавесте Наручиоца. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 11. 
 Извођач радова се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим 

прописима, техничким прописима, нормативима, техничком документацијом и овим 

Уговором и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.  
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Извођач радова се обавезује да пре почетка извођења радова:  

* Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова. У случају 

потребе за изменом одговорног извођача радова, Извођач радова је дужан да о томе 

обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању одговорног лица за 

извођење радова, са приложеним копијама личне лиценце, потврде ИКС-а да је носилац 

лиценце платио чланарину и да му решењем Суда части иста није одузета, као и доказе о 

радном статусу истог,  

* да у тренутку увођења у посао Наручиоцу достави динамички план радова, 

* да пре почетка извођења радова достави надзорном органу доказ о 

експлоатацином праву на позајмиштима са којих се довози материјал, са доказом о 

плаћеним експлоатационим правима,  

* да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова,  

*да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, 

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

предвиђену динамику,  

* да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге 

предвиђене важећим прописима који регулишу ову област,  

* да омогући вршење стручног надзора на објекту, 

* да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, 

о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 

набављеног или уграђеног материјала, опреме или убрза извођење радова кад је запао у 

доцњу,  

 * да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим 

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року, 

*да се строго придржава мера заштите на раду,  

* да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и 

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

одговорности према државним органима у погледу безбедности, прописа о заштити 

животне средине и радно правних прописа о сигурности радника за време укупног 

трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу,  

* да у писаној форми обавести Наручиоца када утврди да делови техничке 

документације, упутства  стручног надзора или друга документација није у складу са 

важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја на стабилност, исправност и 

квалитет изведених радова, 

 * да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у потпуности одговара 

конкурсној документацији, техничким условима и стандардима и да за исте обезбеди 

доказе о квалитету - сертификате, о свом трошку,  

* да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и преда објекат као 

технички исправан и функционалан,  

* да гарантује квалтитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да са 

отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач радова мора 

приступити у року од 5 дана,  

* да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци. 

Члан 12. 

Уколико Наручилац утврди да материјал који се уграђује 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 радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

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

квалитету.  

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност, 

Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом 

трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. 
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Уколико Извођач радова  у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује 

другог извођача искључиво на трошак Извођача радова  по овом уговору.  

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о 

планирању и изградњи.  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 13. 

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену вредност радова под 

условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од Извођача радова, по 

завршетку радова, прими наведене радове.    

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора и на тај начин ће контролисати 

квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова и испостављене ситуације 

од стране Извођача радова.  

Наручилац је у обавези да обезбеди вршење стручног надзора над извођењем 

радова који су предмет овог Уговора, и о томе, у року од 2 дана од дана закључења увог 

Уговора, обавестити Извођача радова, достављањем акта о одређивању надзорног органа. 

Налази контроле надзорних органа уписују се у грађевински дневник.   

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

дозволу, пријаву радова и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. Датум увођења у 

посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник и од тог тренутка 

почиње да тече рок за завршетак радова. 

 Наручилац се обавезује да, по обавештењу Извођача радова да су радови 

завршени, без одлагања заједно са Извођачем радова приступи примопредаји објекта и 

коначном обрачуну.  

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  

Члан 14. 

Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима техничке 

документације, српским и другим прихваћеним страндардима, као и Техничкој 

спецификацији радова.  

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и контролна 

испитивања, односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених 

испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу. 

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата 

Наручиоцу пре техничког прегледа објекта.  

Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши преглед и 

анализу, након чега даје Извођачу радова писано одобрење за употребу атестираног 

грађевинског материјала и наставак извођења за почетих позиција радова.  

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и 

изведених радова не одговора захтевима Наручиоца и техничким прописима, Надзорни 

орган дужан је да изда налог Извођачу радова да неквалитетан материјал замени 

квалитетним и да радове доведе у исправно стање.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа. 

Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник. 

 Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач 

радова.  

 

Члан 15. 

 Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђених 

материјала, Извођач радова је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте 

отклони најкасније за 5 дана о свом трошку.  

Уколико Извођач радова не поступи по примедбама, Наручилац има право да 

уочене недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извођача радова, наплатом 

средства обезбеђења за добро извршење посла. 
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УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 16. 

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

Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан 

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

уговорених радова.  

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка 

Извођача радова умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.  

 Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпи 

штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може захтевати од Извођача радова 

накнаду штете односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 

штете.  

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта.  

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за 

остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.  

Извођач радова се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне 

обавезе завршетка радова у уговореном року, дошло због узрока за који Извођач радова 

није одговоран.   

Извођач радова ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив 

за закашњење сразмерно његовој кривици.Терет доказивањаузрока који је довео до 

оправданог закашњења у извођењу радова је на Извођачу радова, а Наручилац цени 

оправданост предочених доказа. 

 

ОСИГУРАЊЕ   

Члан 17. 

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура 

код осигуравајућег друштва на уговорени износ за све време изградње тј. до предаје 

радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, и то све радове, објекте и 

раднике, у складу са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања стави 

Наручиоцу на увид када овај то затражи.  

 У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача радова прелази на Наручиоца. 

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач радова буду у 

потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова 

и то до пуне њихове вредности. 

 Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач радова је дужан да изврши 

осигурање о свом трошку за све штете нанете било ком лицу или имовини, које се могу 

појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, 

потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанисти чке локације, а 

буде их изазвао Извођач радова.  

 Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.  

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 18. 

 Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора 

достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на 

износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.   

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио Наручилац.   

 Банкарска гаранција мора важити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за 

коначно извршење посла.   

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

важност банкарске гаранције мора да се продужи.    

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

Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под 

условима предвиђеним уговором.  
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Члан 19. 

Извођач радова је дужан да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће гласити на износ од 

5% од укупно изведених радова без ПДВ-а.   

 Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без 

додатних услова за исплату, са роковима, износом, као и месном надлежношћу за 

решавање спорова које је одредио наручилац.    

Банкарска гаранција мора важити најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног 

рока за квалитет изведених радова.   

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

важност банкарске гаранције мора да се продужи.   

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених услова за отклањање 

грешака у гарантном року и на терет тих средстава ангажовати другог извођача радова.  

  

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  
Члан 20. 

Извођач радова о завршетку радова у писаној форми обавештаваНаручиоца и 

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

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

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора 

и Извођача радова, и иста о примопредаји сачињава записник. 

 Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје 

радова,  Извођач радова ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са 

њиховим отклањањем у року од три дана или ако их не отклони у споразумно утврђеном 

року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова, односно 

наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 19. овог Уговора. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, 

пројекте изведених радова у два примерка, уколико су учињене измене пројектне 

документације.  

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац 

 

КОНАЧНИ ОБРАЧУН   

Члан 21. 

 Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да 

почиње одмах по примопредаји радова, а завршава се најдуже за 7 дана. 

 Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази стварно 

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

усвојених јединичних цена из Техничке спецификације радова, које су фиксне.  

Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или 

одлаже коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе је 

обавести.  

 

ГАРАНТНИ РОК  

Члан 22. 

    Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору износи 

_______месеци (не може бити краћи од 24 месеца) од дана извршене примопредаје, 

документоване записником о извршеној примопредаји радова.  

 Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача.  

Извођач радова је обавезан да на дан извршене примопредаје објекта записнички 

преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за 

руковање.  
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РАСКИД УГОВОРА  

Члан 23. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико:  

* Извођач радова неоправдано касни са почетком извођења радовад уже од 15 дана, 

почев од дана увођења у посао,  

* изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 

Техничкој спецификацији радова из усвојене понуде Извођача радова, а Извођач радова 

није поступио по примедбама стручног надзора,  

* се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова не поштује 

динамички план предвиђен чл. 8. овог Уговора, или из неоправданих разлога прекине са 

извођењем радова,  

* Извођач радова не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року из чл. 20. овог Уговора.  

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора Наручилац има право да за 

уговорене радове ангажује другог извођача реализацијом средства обезбеђења за добро 

извршење посла из чл. 19. овог Уговора. 

 Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог 

Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним 

радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.  

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и 

доставља се другој уговорној страни. 

 У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди 

и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје 

разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА  

Члан 24. 

 На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће 

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

узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.  

 Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових 

саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници уговорних страна, а 

спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу.  

  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 25. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања средства 

обезбеђења за добро извршење посла и важи до једне године и до обостраног испуњења 

обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским 

прописима.   

Члан 26. 

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених 

представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 

Наручилац задржава 5 (пет) примерака, а Извођач радова 1 (један) примерак. 

      
             

 

                Н А Р У Ч И Л А Ц                                      ИЗВОЂАЧ РАДОВА                                        

                     ГРАД НИШ 

             ГРАДОНАЧЕЛНИК 
         ______________________                                   ____________________ 

        Дарко Булатовић    
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НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће Наручилац 

закључити са понуђачем коме буде додељен уговор, као и да ће Наручилац, ако понуђач 

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

додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о 

реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.Понуђач је 

дужан да Модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан 

са садржином Модела уговора. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да претходно попуњен Модел уговора потпишу и печатом 

овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити Модел уговора. Делове 

Модела уговора означене * попуњава Наручилац. 
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XII      ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 Понуђач _____________________________________________________, у складу са 

чл. 88. ст. 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у отвореном 

поступаку за јавну набавку извођења радова на реконструкцији обданишта Ново Село, 

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са периодом трајања оквирног 

споразума до 31.12.2020.године,  јавна набавка број 404-2/66Р-2019-28, како следи у 

табели: 
  

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ: 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.  

 

Дана __.__. 2019. године                          

    П О Н У Ђ А Ч 

 

                                         _______________________ 

             (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  У случају да је понуђач у току припремања понуде имао трошкове израде 

узорка или модела (ако су израђени у складу са техничким условима наручиоца) и 

трошкове прибављања средства обезбеђења (ако понуђач тражи накнаду тих трошкова) 

може да достави Образац трошкова припреме понуде – попуњен  и потписан. 

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

образац потписују   сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати   образац.                                            
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XIII    ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 

 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 

и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља), Закона о 

платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 

111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о облику, садржини и начину 

коришћења образаца платних налога за извршење платних трансакција у динарима („Сл. гласник 

РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке о начину вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. 

гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), 

 

____________________________________________________________________________________ 

(назив правног лица) 

из_________________________  , ______________________________________________________, 

                    (место)                                                                           (адреса)                                                           

_____________________, ___________________________ , __________________________________, 

        (матични број)                               (ПИБ)                                                   (рачун) 

доставља: 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО, МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: Град Ниш, Градска управа Града Ниша, Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш, 

матични број: 17620541, ПИБ: 100232752, рачун буџета Града Ниша: 840-157640-83, по моделу 97, 

са позивом на број 87-521; 

 

За отворени поступак јавне набавке извођења радова на реконструкцији обданишта Ново Село, , 

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, са периодом трајања оквирног 

споразума до 31.12.2020.године,  јавна набавка број 404-2/66Р-2019-28, достављамо Вам у прилогу 

1 (једну) бланко соло меницу, серијски број: 

 _______________________________ 

 

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде број __________________од ____.____.2019. године можете попунити на износ од 10% 

вредности понуде без урачунатог ПДВ, као и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудским путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих 

наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 

Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до: промена лица овлашћених 

за располагање средствима на текућем рачуну Дужника – Извођача радова, статусних промена код 

Дужника – Извођача радова, оснивања нових правних субјеката и др.  

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.  

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  

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

своју понуду; 

 - уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум благовремено не достави потписан и 

оверен оквирни споразум; 

 - уколико понуђач коме је додељен оквирни споразум, не достави наручиоцу средство 

обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне документације по 

оквирном споразуму и појединачним уговорима закљученим на основу оквирног споразума; 

 

 

 

У _________, __.__.2019. године                         ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                       .................................................................. 

 

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним  и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити 

бланко соло меницу (  потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне 

банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке (оригинал или копија) и 

копију картона депонованих потписа.                                      


