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ГРАД НИШ 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ 

 

 

 

 
 

 

 

     На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2. Правилникa о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС", број 86/2015),  

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 52-1/2020-25 од 13.01.2020. 

године и Решења о образовању комисије за јавну набавку, брoj 52-2/2020-25 од 

13.01.2020. године, припремљена је:  

 

 

КОНКУРСНА     

ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 

у отвореном поступку за јавну набавку извођења радова на реконструкцији 

зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу 

 
ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Крајњи рок за подношење понуда 28.02.2020. године до 1200 часова 

Јавно отварање понуда 28.02.2020. године  у  1300 часова 

 

 

 

 

У Нишу, јануар 2020. године 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
  

 

Глава Назив поглавља  
 Образац број 1  

I Општи подаци о јавној набавци  

II Критеријуми за доделу уговора  

 

III 

 

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

рок извршења, место извршења, обилазак локације и сл. 
 

IV Упутство понуђачима како да сачине понуду  

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

Упутство како се доказује испуњеност тих услова 
 

VI Овлашћење  представника понуђача  

VII Изјавa понуђачa  

VIII Изјавa понуђача и подизвођача  

IX Изјава групе понуђача  

X Образац понуде  

XI 
Техничка спецификација радова са обрасцем структуре понуђене 

цене и упутством како да се попуни 
 

XII Модел уговора  

XIII Изјавa о достављању полисе осигурања  

XIV Образац трошкова припреме понуде  

XV Изјава о обиласку локације  

XVI Образац  меничног овлашћења  

 Пример потврде о референтним набавкама  

 

Конкурсна документација има укупно 95 страна. 
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ОБРАЗАЦ  БРОЈ  1 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив:____________________________________________________________ 

Адреса седишта: __________________________________________________ 

Контакт особа:____________________________________________________ 

Телефон/телефакс:_________________________________________________ 

email:____________________________________________________________ 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

 

ГРАД  НИШ  
 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ  

ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, 18105 Ниш 

(пријамна канцеларија на другом спрату) 

 

 

 

 

П О Н У Д А 

 
за јавну набавку извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на 

археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу 
 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-2/1Р-2020-28 

 

 

 

 

 

 

 

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, Канцеларија за локални економски развој и пројекте, 

Матични број Града: 17620541, ПИБ Града: 100232752; 

Адреса: Генерала Милојка Лешјанина бр. 39, 18105 Ниш. 

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

Предмет јавне набавке извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на 

археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45111300-1 Радови на демонтажи 

45111000-8 Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта 

45262500-6 Зидарски радови 

45262310-7 Армирачко бетонски радови 

45320000-6 Изолациони радови 

45421160-3 Браварски радови 

45421000-4 Столарски радови и уградња столарије 

45443000-4 Фасадни радови 

45311100-1 Радови на постављању електричних инсталација 

45311200-2 Електро-монтажни радови 

45314000-1 Уградња телекомуникационе опреме 

45316000-5 Радови на инсталацији расветних и сигналних система 

45331000-6 Радови на инсталацији грејања, вентилације и климатизације и 

45343220-1 Радови на инсталацији апарата за гашење 

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

са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и другим актима 

којима се регулише предмет јавне набавке. 

Циљ поступка: Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о 

набавци радова. 

Контакт особа:  Дејан Благојевић Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs из Канцеларије за локални 

економски развој и пројекте сваког радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 

07:30 до 15:30 часова. 

 

II    КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Врста критеријума за доделу уговора 

 Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

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

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 

извођења радова.  
 Уколико две или више понуда имају исту, најнижу понуђену цену, као и исти 

рок извођења радова, најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио дужи гарантни рок.  

 У случају и истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.  

 

 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
mailto:Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs
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III    ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД 

У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

1. Врста радова 

Предмет набавке су грађевинско-занатски радови и то: 

Радови на демонтажи и рушењу, зидарски радови, армирачко бетонски радови, 

изолациони радови, браварски радови, столарски радови и уградња столарије, 

фасадни радови, радови на постављању електричних инсталација, уградња 

телекомуникационе опреме, радови на инсталацији сигналних система, радови 

на инсталацији вентилације и климатизације и радови на инсталацији апарата за 

гашење, а све у складу са  Техничком спецификацијом радова са обрасцем 

структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, који су саставни део 

Конкурсне документације, пројектном документацијом и датим техничким 

условима.  

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Техничкој  

спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да 

се попуни, који садржи спецификацију и опис радова, уградњу материјала и сл., 

јединицу мере,  као и  количину радова коју је потребно извршити. 

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте 

те врсте у складу са пројектном документацијом и Техничком спецификацијом 

радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни.  

   Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити 

издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара 

стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову 

употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 

контролу квалитета.  

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања 

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

одговара квалитету. 

   У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 

безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да 

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

техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у 

одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на 

терет Извођача радова. 

   Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са 

Законом о планирању и изградњи. Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета 

спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује 
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Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са 

техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу 

врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава 

Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским 

прописима. 

   Након окончања свих предвиђених радова, Извођач радова је у обавези да 

обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао 

Записник о примопредаји радова. 

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

који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност 

и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења 

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

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код 

Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који ће бити закључен 

по спроведеном поступку предметне јавне набавке.   

 

4. Рок за извођење радова        

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

од 60 (шездесет) календарских дана, рачунајући од дана  од увођења у посао 

понуђача - извођача радова.   

 

5.  Место извођења радова  

Археолошко налазиште „Медијана“ у Нишу, Булевар Светог Цара 

Константина бб.  

 

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

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац 

ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  

документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која 

се подноси најкасније један дан пре намераваног обиласка локације, на 

меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима 

овлашћеним за обилазак локације.   

Заинтересована лица  достављају пријаве за обилазак локације на e-mail 

адресу Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs . Пријаве морају бити примљене код  Наручиоца  

најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није 

могућ на дан истека рока за пријем понуда.    

Лице за контакт: Милена Токалић, контакт телефон 018/504-690.  

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду МОРАЈУ 

да изврше обилазак локације за извођење радова што ће се евидентирати од 

стране Наручиоца, а имају могућност и да изврше увид у пројектну 

документацију.  

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду 

у пројектну документацију, наручилац издаје документ који потписују и 

овлашћени представник наручиоца и представник понужача који је извршио 

обилазак локације. Издати документ о извршеном обиласку локације за извођење 

радова понуђач обавезно доставља уз понуду. 

mailto:Dejan.Blagojevic@gu.ni.rs
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IV    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

    Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке извођења 

радова на реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“, 

ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28, објављен је дана 28.01.2020. 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. ЗЈН, 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. ЗЈН - 

попуњен, печатом оверен и потписан.  

Изјаву понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, уколико 

понуђач самостално подноси понуду, или 

Изјаву понуђача и подизвођача - попуњену, печатом оверену и 

потписану, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, или 

Изјаву групе понуђача - попуњену, печатом оверену и потписану, 

уколико понуду подноси група понуђача. 

 

         в)       Образац понуде  - попуњен, печатом оверен и потписан; 

         г)   Техничку спецификацију радова са обрасцем структуре понуђене 

цене и упутством како да се попуни - попуњену, печатом оверену и потписану; 

         д)   Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан; 

         ђ)  Изјаву о достављању полисе осигурања  - попуњену, печатом 

оверену и потписану; 

 

         

 е)      Средства обезбеђења: 

* за озбиљност понуде: 

  Банкарску гаранцију на износ од 1.000.000 динара, са роком важења 

најмање 30 дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.  

 

* за добро и у року извршење уговора: 

 Оригинал Писма о намери пословне банке за издавање банкарске 

гаранције за добро и у року извршење посла, обавезујућег карактера за банку на 

износ од 2.000.000 динара, која мора имати клаузулу да је  неопозива, 

Напомена:  Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од 

начина наступа.  

Напомена:  Употреба печата приликом сачињавања понуде није обавезна. 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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безусловна и платива на први позив без приговора, са роком важности најмање 

15 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла у целости. 

 

* за отклањање грешака у гарантном року: 

 Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року обавезујућег каракетра за 

банку, на износ од 1.000.000 динара, која мора имати клаузулу да је  неопозива, 

безусловна и платива на први позив без приговора, са роком важности најмање 

15 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла у целости. 

   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. 8. овог Упутства; 

з)  понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова 

припреме понуде - попуњен, печатом оверен 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, овери печатом, потпише и достави у склопу понуде.  

    

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: Град Ниш – 

Канцеларија за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка 

Лешјанина 39, 18105 Ниш, (пријемна канцеларија на другом спрату), најкасније 

до 28.02.2020. 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. Генерала 

Милојка Лешјанина  39 у Нишу (сала на другом спрату).  

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 
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понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - Град Ниш – Канцеларија за 

локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, 18105 

Ниш, (пријемна канцеларија на другом спрату), број и назив јавне набавке за 

коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. 

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у 

транспорту и за неадекватно достављење понуде. 

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

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа.  

Уколико је понуда достављена непосредно, прималац понуде Канцеларија 

за локални економски развој и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, 

18105 Ниш, 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, печатом оверене и потписане 

све тражене обрасце из конкурсне документације или обрасце сачињене, 

попуњене, печатом оверене и потписане од стране понуђача под условом да исти 

садрже све податке који су наведени у обрасцима из конкурсне документације. 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима 

(оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена 

печатом 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 и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и 

печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве 

групе понуђача која претходно попуњена мора бити потписана и оверена 

печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.  

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

групе потписује и печатом оверава 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. 

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.      Партије 
Набавка није обликована по партијама.  

4.      Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5.    Начин измене, допуне или опозива понуде у смислу чл. 87. ст.6. ЗЈН 
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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 – Канцеларија за локални економски развој 

и пројекте, ул. Генерала Милојка Лешјанина 39, 18105 Ниш, (пријемна 

канцеларија на другом спрату).  

   „Измена понуде за поступак јавне набавке радова на реконструкцији зграде 

Музеја на археолошком налазишту „Медијана“, (ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28)  - 

„НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

      „Допуна понуде за поступак јавне набавке извођења радова на 

реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“, (ЈН брoj 

404-2/1Р-2020-28) - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

     „Опозив понуде за поступак јавне набавке извођења радова на 

реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“, (ЈН брoj 

404-2/1Р-2020-28) - „НЕ ОТВАРАТИ“,  или 

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

реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“, (ЈН брoj 

404-2/1Р-2020-28) - „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. 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

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

заједничких понуда. 

У делу конкурсне документације Образац понуде и Моделу уговора 

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

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

понуду. 

                7. Понуда са подизвођачем/има  

Понуђач који ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу/има 

дужан је да у делу конкурсне документације Образац понуде и Моделу уговора 

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. 
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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 уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 

понуђача који извршење набавке делимично поверава подизвођачу, подизвођач 

ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео 

у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро 

извршење уговора и раскинути уговор. 

 Понуђач, oдносно Извођач радова, 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. 

                 8. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне документације 

Образац понуде и Моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе 

понуђача. 

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 

уговора, 

3) 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. 

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

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно 

одговарају задругари. 

9. Захтеви у погледу траженог начина и рока плаћања, гарантног 

рока, рока извођења радова и рока важења понуде  

   9.1. Начин и рок плаћања 

  Наручилац ће плаћање извршити уплатом на рачун изабраног понуђача - 

Извођача радова, на основу привремених и окончане ситуације оверених од 

стране надзорног органа, a у складу са роковима прописаним 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. 

9.2. Гарантни рок   

 Гарантни рок за квалитет изведених радова износи најмање 24 

(двадесетчетири) месеца од дана примопредаје радова. 

За квалитет материјала и опреме које 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.  

9.3. Рок извођења радова 

 Рок извођења радова, одређује понуђач уписивањем рока у образац 

понуде, с тим да исти не може бити дужи од 60 (шездесет) календарских дана, 

од дана увођења у посао и може се продужити једино из разлога и на начин 

предвиђен моделом уговора. 

9.4. Рок важења понуде  

 Рок важења понуде не може бити краћи од 90 (деведесет) дана од дана 

отварања понуда. 

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

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду. 

 

10. Валута и начин на који 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 радова дате у Техничкој спецификацији радова 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. 

 

11. 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:  

Банкарску гаранцију на износ од 1.000.000 динара, са роком важности од 

30 (тридесет) дана дуже од рока за важење понуде.  

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

без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац. 

* 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 писмо о намери бити обавезујуће 

за банку, као и да ће банка понуђачу - Извођачу радова, уколико му буде 

додељен уговор, у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора издати 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 

2.000.000 динара. 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 писмо о намери бити 

обавезујуће за банку, као и да ће банка понуђачу - Извођачу радова, уколико му 

буде додељен уговор, у тренутку примопредаје радова издати банкарску 

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

1.000.000 динара 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 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.  

 

 12. 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 
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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 члану 14. Закона о јавним набавкама. 

 

          13. 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 

упутиће на адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима - ЈН бр. 404-2/1Р-2020-28". 

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 чланом 20. ЗЈН,  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 



15/95 

 

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

то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

 14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и 

контрола код понуђача односно његовог подизвођача 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. 

 

         15.    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. ЗЈН; 

- 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. 

 

         16.   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. 
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  17.     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. 

 

  18. 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. 

 

  19. 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 ЗЈН. 

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

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, препорученом 

пошиљком са повратницом или електронском поштом на e-mail  kler@gu.ni.rs.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 

одређено.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 

благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана 

пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева ускладу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 

предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 

149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 

истека рока за подношење понуда. 

После доношења Oдлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или Oдлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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 члана 149. став 3. и 4. ЗЈН, 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 

mailto:kler@gu.ni.rs
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радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева. 

  Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у 

поступку јавне набавке у складу са одредбама члана150. ЗЈН. 

   Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 

буџета Републике Србије уплати таксу од: 

1) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања 

понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

2) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 

понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара; 

   Уз захтев доставити доказ о плаћеној такси у складу са чланом 156. став 1. 

тачка 2) и 4). ЗЈН ("Службени гласник Репиблика Србија" 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). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона. 

 

20. Рок за закључење уговора 

 Уговор о јавној набавци, потписан од стране наручиоца, ће бити достављен 

понуђачу коме је додељен уговор, у року од 8 (осам) дана од дана протека рока 

за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач коме је додељен уговор 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 

уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 

чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

 

21. Битни недостаци понуде 

Сходно чл. 106. ЗЈН 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 уговора, односно током 

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

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 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. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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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 члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН, 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 

члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН (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) ЗЈН 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. ЗЈН. 

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. 

 

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

ЗЈН 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. ЗЈН, 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. тач. 1) ЗЈН: 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;  

http://www.apr.gov.rs/


19/95 

 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра. 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН: 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). 

* 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 пребивалишта). 

 

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

 

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН: 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:   
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 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 бр. 1: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

Напомена бр. 2: 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 члана 75 ст. 1 тач. 5) Закона -  да има важећу дозволу (решење) 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (члан 7. 

ст. 1 тач. 5) Закона): 

 •  Лиценца И090А1, сходно Закону о планирању и изградњи и Правилнику о 

начину, поступку и садржини података за утрврђивање испуњености услова за 

издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење 

објеката за које одобрење за изградњу идаје министарство, односно аутономна 

покрајине, као и о условима за одузивање тих лиценци – за извођење 

грађевинско-занатских радова на културним добрима од изузетног значаја и 

објекте у њиховој заштићеној околини и културна добра уписана у Листу светске 

културне баштине, објекте у границама националног парка и објекте у границама 

заштите заштићеног природног добра од изузетног значаја (осим породичних 

стамбених објеката, пољопривредних и економских објеката и њима потребних 

објеката инфраструктуре, који се граде у селима и насељима), у складу са 

Законом 

ДОКАЗ: 

  Решење Министарства грађевине којим се додељује лиценца - И090А1, 

коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Решење - дозвола мора бити 

важећа. 

 

5. Услов из чл. 75. ст. 2. ЗЈН: 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, печатом оверена и потписана, уколико 

понуђач самостално подноси понуду, или 

     Изјава понуђача и подизвођача - попуњена, печатом оверена и 

потписана, уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, или 
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     Изјава групе понуђача - попуњена, печатом оверена и потписана, у 

случају уколико понуду подноси група понуђача; 

  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава 

понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и сваког подизвођача и оверена печатом. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача и 

подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача и оверена печатом. 

Додатни услови које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

Услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН – финансијски капацитет: 

 

Да понуђач у 2016., 2017. и 2018. години није пословао с губитком; 

Да понуђач није имао рачуне у блокади у последње две године од дана  

објављивања позива за подношење понуда на Портал јавних набавки. 

Доказ:  

Биланс стања  и биланс успеха за 2016., 2017. и 2018. годину. 

 Извештај БОН ЈН који издаје Агенција за привредне регистре за тражени 

период (са мишљењем овлашћеног ревизора уколико је  понуђач обвезник 

ревизије) односно биланс успеха, порески биланс и пореска пријава за 

утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за 

тражени период (за привредне субјекте који воде књиге по систему простог 

књиговоства) односно потврда пословне банке понуђача о оствареном  укупном 

приходу на пословно-текућем рачуну за тражени период (за привредне субјекте 

који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања – тзв. 

паушалци). 

 Потврда о броју дана неликвидности (оверена) издата од стране НБС 
где се добија податак о ликвидности за последње две  године. 

 

Услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН - пословни капацитет: 

Да је понуђач у претходне 3 (три) године извео радове адаптације, 

реконструкције и/или рестаурације објеката у вредности 40.000.000,00 без ПДВ-

а, на објектима који су под заштитом Завода споменика,  с тим да  најмање 1  

уговор буде вредности од најмање 20.000.000 динара без ПДВ-а. 

 

Напомена: У обзир ће бити узети само радови које је понуђач (или неко од 

чланова групе понуђача уколико је реч о заједничкој понуди) изводио 

непосредно (дакле, не рачунају се радови које је извео неко из групе у којој је 

понуђач био члан у референтном послу или неко од подизвођача, осим 

уколико у потврди иннвеститора не буде наведено да је као члан групе 

самостално извео предметне радове у одређеном износу); 

Напомена: Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од 

начина наступа.  
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Докази:  

Копије уговора са окончаним ситуацијама и  

Потврда/е о квалитетно извршеним радовима, израђене, потписане и оверене 

од стране инвеститора, односно наручиоца 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, на основу које ће понуђач 

на несумњив начин доказати да испуњава пословни капацитет, назив и и адресу 

објекта на коме су изведени радови, датум, месец и годину изведених радова и 

печат и потпис овлашћеног лица издаваоца потврде. Уз сваку достављену 

потврду приложити одговарајући број привремених и/или окончаних ситуација, 

оверених од стране инвеститора, односно наручиоца, које су у складу са 

приказаним финансијским вредностима у потврди/ама; 

 

Услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН - кадровски капацитет: да за извршење 

предметне јавне набавке има, ангажована по основу Уговора о раду (на одређено 

или неодређено време) или Уговора којим се регулише рад ван радног односа, 

следећа лица: 

Најмање  2 (два) дипл. грађевинска инжењера са лиценцом 400 или 

401 или  410 или 411,  

   најмање  1 (једног) дипл. инжењера са  лиценцом 413 или 414,  

најмање  1 (једног) дипломираног инжењера са лиценцом 430, 

најмање  1 (једног)  пројектанта грађевинских конструкција са 

лиценцом 310, 

најмање  1 (једног) дипломираног инжењера електротехнике са 

лиценцом 450, 

Докази: 

За лица са лиценцама доставити: 

-  копије М образаца осигурања којима доказује да су исти у радном 

односу код понуђача (на одређено или неодређено време) или копије уговора 

којим се регулише рад ван радног односа; 

-  копије важећих личних лиценци;  

За једно лице – дипломираног  инжењера, задужено за безбедност и 

здравље на раду, поред претходно набројаних доказа  доставити  и копију 

уверења о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и 

здравља на раду.   

За лица ван радног односа – ангажована у складу са Законом о раду, 

период радног ангажовања мора да покрива период за који се уговора предметна 

јавне набавка. 

За најмање 20 извршилаца потребнои је доставити важећа лекарска 

уверења за рад на висини. 

 

Напомена: Уколико директор, оснивач, односно члан привредног друштва 

учествује у доказивању кадровског капацитета, исти не мора бити запослен у 

привредном друштву.  
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Услов из чл. 76. ст. 2. ЗЈН - технички капацитет: да понуђач има, на дан 

подношења понуда, следећих сертификате:  

ISO 9001, 

ISO 14001, 

OHSAS 18001:2007, 

ISO 50001, 

ISO 37001, 

ISO/IEC 27001:2013, 

Докази: 

Понуђач је у обавези да достави фотокопије сертификата из којих се види 

да су  издати за област пројектовање и извођење занатских грађевинских радова.  

 

НАПОМЕНА: 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 4), 5) и из члана 75. ст. 2.  ЗЈН, као и додатних 

услова из чл. 76. ст. 2. ЗЈН, дефинисаних овом конкурсном документацијом, 

понуђачи доказују достављањем доказа таксативно наведних у делу V 

Конкурсне документације - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75 

и чл.76 ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, у складу са чл. 

77. ст. 4. ЗЈН. 

Испуњеност услова из чл. 26 и чл. 75. ст. 2 ЗЈН 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 чланом 

80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. ст. 1. тач. 1), 

2) и 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да 

испуњава услове из члана 75. ст. 1. тачка 1), 2) и 4) и из члана 75. ст. 2. ЗЈН.  

Додатне услове из члана 76. ст. 2. ЗЈН  у погледу пословног и кадровског 

капацитета понуђач испуњава самостално.  

Уколико понуду подноси група понуђача, у складу са чланом 81. ЗЈН, 

сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. ст. 

1. тачка 1), 2) и 4). У том случају група понуђача  је дужна да за сваког члана 

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

члана 75. ст. 2. ЗЈН.  

Додатне услове из члана 76. став 2. ЗЈН група понуђача испуњава заједно. 
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VI     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 отварања понуда за јавну набавку извођења радова 

на реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“,  ЈН 

брoj 404-2/1Р-2020-28. 

  

 Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку 

отварања понуда. 

 

 Овлашћење важи до окончања поступка отварања понуда за предметну 

јавну набавку и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Дана: __.__.2020. године 

                                                                           П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                          М.П. ______________________ 

                                                                             (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да Овлашћење представника понуђача 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 Овлашћење 

представника понуђача. 
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VII  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 
 

У складу са чланом 26. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач 

________________________________________________ из _____________  у 

поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на 

археолошком налазишту „Медијана“, ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28:  

 

-   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 __.__. 2020. године 

                                                                                       П О Н У Ђ А Ч 

 

                     М.П. _______________________ 

                      (потпис овлашћеног лица) 
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VIII  ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 

понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

И З Ј А В У 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015) понуђач ______________________________ 

из __________________, у поступку јавне набавке извођења радова на 

реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“, ЈН брoj 

404-2/1Р -2020-28, потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), понуђач _________________________ 

из ______________ и подизвођач/и 

__________________________________________ из  ___________________ 

__________________________________________ из  ___________________ 

у поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на 

археолошком налазишту „Медијана“, ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28, 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 __.__. 2020. године   

         П О Н У Ђ А Ч 

        М.П. _______________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 

 

                                                   ПОДИЗВОЂАЧ 

       М.П. _______________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 

 

                 ПОДИЗВОЂАЧ 

                                                                     М.П. _______________________ 

                                                    (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача и оверена 

печатом, 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, потписати и  печатом оверити на наведен начин. 
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IX  ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 

понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 

 

И З Ј А В У 
 

У складу са чланом 26. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" 

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

_______________________________________________  из  ______________ 

_______________________________________________  из  ______________ 

_______________________________________________  из  ______________ 

 

у поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на 

археолошком налазишту „Медијана“, ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28:  

- 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 __.__. 2020. године                                                    П О Н У Ђ А Ч  

 

                                                                       М.П ______________________ 

                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 

                                                                  

                                                                                        П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                           М.П.    ______________________ 

                                                          (потпис овлашћеног лица) 

   

                                                                                         П О Н У Ђ А Ч  

 

                                                                           М.П  ______________________ 

                                                                                     (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

У случају подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе 

понуђача од броја предвиђеног овом Изјавом, потребно је копирати исту, 

попунити, потписати и печатом оверити на претходно наведен начин. 
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X     ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

у поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на 

археолошком налазишту „Медијана“, ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28 
 

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 контак 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   
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1)   Укупна понуђена цена радова, за јавну набавку радова на реконструкцији 

зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“, ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28, 

наведена у Техничкој спецификацији радова са обрасцем структуре понуђене цене 

и упутством како да се попуни:  

 

 

  2)   Рок  извођења радова је ______ календарских дана (не може бити дужи од 

60 календарских дана) од дана увођења у посао. 

  3)    Гарантни рок за квалитет изведених радова износи _____ месеци (не може 

бити краћи од 24 месеца) од дана примопредаје радова. 

  4)    Рок важења понуде је ______ дана (не може бити краћи од 90 дана) од дана 

отварања понуде. 

 

Дана __.__. 2020. године                      

                                                                                           П О Н У Ђ А Ч 

 

               М.П.   ____________________ 
                              (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА: Понуђач je дужан да попуни, овери печатом 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 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 исти. 

 

Укупна цена  извођења радова без урачунатог ПДВ  износи: 

 
 
 

 

_______________________ динара 

 

 

ПДВ 
 
 

 

___________ % 

 

_______________ динара 

 

 

 

Укупна цена  извођења радова са обрачунатим ПДВ износи: 

 

 

 

 

________________________ динара 

 



 

30 / 100 

 

 

 

ХI   ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА  

СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена по јединици 

мере без ПДВ 

(динара) 

Укупна цена 

без ПДВ 

(динара) 

1 2 3 4 5 6=4*5 

А ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ      

1 ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА     

1.1 

Вађење постојећих двокрилних улазних врата из зида, одвоз на 

локацију (депонију) одређену од стране инвеститора, на 

удаљеност до 10 км. Величина врата је 105/220 цм. Oбрaчун пo 

комаду врата. 

 

     

  ком 1    

1.2 

Вађење постојећих дрвених двокрилних прозорских заштитних 

шалупа, из зида и одвоз до столарске радионице и довоз на 

градилиште након столарских и фарбарских радова 

(обрачунавају се посебно). Величина шалупа је 120/175 цм. 

Oбрaчун пo комаду, кoмплeт према опису. 

 

     

  ком 6    

1.3 

Вађење постојећих једнокрилних дрвених прозора (отварање око 

средње хоризонталне осе) из зида, одвоз на локацију (депонију) 

одређену од стране инвеститора, на удаљеност до 10 км. 

Величина прозора је 120/175 цм. Oбрaчун пo комаду прозора. 

 

     

  ком 6    

1.4 

Проширивање отвора за улазна врата, у зиду од опеке, дебљине 

д=40 цм, са правилним одсецањем страна отвора, рушењем 

постојећег АБ надвратника и дубљење бочних ослонаца 

челичних профила, за нови надвратник. Код радова подузети све 

неопходне сигурносне и заштитне мере, а шут одвести на 

градску депонију удаљену до 10 км. Oбрaчун пo м3 рушене 

опеке и бетона, комплет према опису. 

 

     

 Рушење опеке м3 0,42    

Рушење бетона м3 0,15   
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1.5 

Дубљење зидова од опеке, за лежишта ослонаца елемената 

челичне конструкције галерије и трема. Величина дубљења 

износи 30/20/30 цм. Одвоз шута на депонију удаљену до 10 км. 

Oбрaчун пo комаду изведених дубљења, комплет. 

 

     

  ком 30    

 
 

УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ 

 
    

      

2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
    

2.1 

Затварање издубљених отвора у зидовима, након уградње 

челичне конструкције. На лежајевима, чији ослонци остају 

унутар отвора, тај део конструкције овити одговарајућом 

дилатационом траком, која спречава физичку везу метала и 

малтера од зазиђивања. Затварање извести убацивањем комада 

опеке у продужни малтер, а након затварања отвора, у равни 

постојећег малтера, омалтерисати и површину отвора, а спој 

метала и малтера затворити одговарајућим безбојним трајно 

еластичним гитом. Oбрaчун пo комаду затвореног отвора, 

комплет према опису. 

 

  

  ком 30    

2.2 

Обрада шпалетни отвора улазних врата, након уградње нових, 

продужним малтером, укључујући и уградња заштитних угаоних 

ПВЦ трака са мрежицама, обострано на споју шпалетне и 

унутрашњег и спољњег малтера зидова. Ширина шпалетни је 50 

цм. Oбрaчун пo м1 обрађених шпалетни, комплет према опису. 

 

     

  м 6,20    

2.3 

Зидарска обрада шпалетни прозора, након вађења постојећих и 

уградње нових прозора. На спољњој ивици, на споју шпалетни и 

нове термоизолационе фасаде, уградити метални рам од угаоних 

профила, фиксирани преко анкера на зидану конструкцију. Рам 

служи за осигурање спољњих ивица фасаде на отворима и као 

носач за фиксирање шарки постојећих дрвених шалупа. Обрачун 

по м1 обрађених шпалетни, комплет према опису. 

 

     

  м 35,40    

 
 

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
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3 

 

АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 
  

 

3.1 

Бетонирање АБ темељне плоче, за ослањање коленастих 

челичних носача степеништа, бетоном МБ-30, дебљине д=15 цм 

и ширине 60 цм. Плочу армирати арматурном мрежом у доњој и 

горњој зони и то ±Q 335, са кориштењем одговарајуће глатке 

бочне оплате. Испод плоче пре бетонирања, преко археолошких 

остатака уградити слој геофилца као заштита. Oбрaчун пo м2 

извдене плоче, комплет према опису. 

 

  

  м2 7,47    

 
 

УКУПНО АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

 
    

      

4 ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ 
    

4.1 

Израда термоизолације на фасади, плочама од камене вуне 

дебљине д=15 и д=5 цм ("контактна фасада"). Након провере 

носивости подлоге (постојећа фасада), наноси се слој основног 

прајмера без растварача, отпорног на влагу. Пре наношења 

лепка, плоче од камене вуне танко преглетовати 

паропропустним, а водонепропусним флексибилним 

микроармираним лепком. Грађевински лепак наносити у траци 

по ободу табле са тачкама лепка по средини и табле лепити 

преко припремљене подлоге. Наредни ред плоча камене вуне 

поставља се смакнуто у односу на претходни. Након тога плоче 

од камене вуне анкеровати типловима са металним клином, а 

пречник типла је 8 или 10 мм. Потребна количина типлова је 6- 

8 комада/м2. Типловање вршити по угловима плоча и један типл 

по средини. Након лепљења и типловања табли, постављају се 

ивичне и угаоне алуминијумске лајсне. На грађевинским 

отворима врши се додатно ојачавање, мрежицом и лепком под 

углом од 45°. Преко плоча по целој површини нанети слој 

грађевинског лепка и утиснути алкалну мрежицу, са преклопима 

од 10 цм и нанети још један слој грађевинског лепка. По сушењу 

другог слоја лепка нанети завршни слој. Сви материјали морају 

пседовати ЕТА сертификат. Рад изводити према упутству 

произвођача и важећим прописима. Обрачун по м2 изведене 

изолације. 
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 плоче камене вуне ,   д=15 цм м2 218,50    

плоче камене вуне,  д=5 цм м2 14,48   

4.2 

Израда термоизолације таванице у таванском простору, плочама 

камене вуне дебљине д=15 цм, укључујући и претходна уградња 

слоја ПЕ фолије као парна брана. Фолију постављати са 

преклопима од 10 цм, а спојеве лепити одговарајућом лепљивом 

траком. Сви материјали морају пседовати ЕТА сертификат. 

Рад изводити према упутству произвођача и важећим 

прописима. Обрачун по м2 изведене изолације, комплет према 

опису. 

 

     

  м2 170,18    

4.3 

Набавка материјала, санација-пресецање капиларне влаге у 

зидовима од бетона и опеке, укупне дебљине 60 цм, наливањем 

течношћу на бази силиката, самодозирајућим хидроизолационим 

системом, ради постизања равномерног ширења течности и 

елиминације губитка исте. Бушење рупа за ињектирање се врши 

и са спољње и са унутрашње стране зида, у дну зида, одмах 

изнад терена. Хидроизолацију радити у свему према упутству и 

спецификацији произвођача, за коју обавезно треба доставити 

атесте и гаранцију од минимум 10 година. Обрачун по м1 

изведене изолације. 

 

     

  м 54,40    

 
 

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ 

 
     

      

5 ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ     

 

 

5.1 

Израда, транспорт и монтажа (уграђивање) комплет подне 

челичне конструкције галерије, трема и прилазног степеништа. 

Примарна конструкција се формира од вруће ваљаних профила 

"I"NP 200,220 и 260, а секундарна конструкција од "I"NP 120,140 

и 160. Челично степениште се формира од коленастих носача из 

правоугаоних цеви 200/100/5 мм, а тестераста линија степеника 

од квадратних цеви 50/50/3 мм, преко којих се уграђују рамови, 

за стаклена газишта, од угаоних профила 30/30/3 мм. 

Конструкција се фиксира преко анкер плоча 250/250/12 мм. Ради 

се у свему према техничком опису, шеми, статичком прорачуну, 

детаљима као и радионичким детаљима извођача, овереним од 

стране пројектанта. Финална обрада је уљаном бојом у тону по 
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избору пројектанта, укључујући и двоструки антикорозивни 

премаз, што улази у јединичну цену. Обрачун по кг изведене 

конструкције, комплет. 

5.2 

 кг 8.584,00    

Израда, транспорт и монтажа челичне ограде галерије атријума, 

са металним рукохватом од челичних угаоних профила 50/30/5 

мм, на стубовима од челичне плочевине 50/10 мм, фиксирани на 

елементе челичне конструкције галерије. Испуна ограде је од 

челичних сајли 8 мм, са ручно прављеним конекторима и 

затегама у свему према техничком опису, шеми, детаљима као и 

радионичким детаљима извођача, овереним од стране 

пројектанта. Финална обрада је уљаном бојом у тону по избору 

пројектанта, укључујући и двоструки антикорозивни премаз, 

што улази у јединичну цену. Обрачун по комаду, а према 

величини, комплет. 

  

  

  -vel   600/120         pos 1 ком 1    

  -vel   840/120         pos 2 ком 2   

  -vel   690/120         pos 3 ком  1   

5.3 

Израда, транспорт и монтажа капије (врата) у огради (пос 1), у 

свему као и ограда, укључујући и елементи шарки за ротацију и 

елемента за забрављивање. Обрачун по комаду, а према 

величини, комплет. 

 

     

   -vel     90/75        pos 4 ком 1    

 

 

5.4 

Израда, транспорт и монтажа челичне ограде прилазног 

степеништа, са металним рукохватом од челичних угаоних 

профила 50/30/5 мм, на стубовима од челичних "П" профила 

60/60/2 мм, фиксирани на елементе челичне конструкције 

степеништа. Испуна ограде је од челичних сајли 8 мм, са ручно 

прављеним конекторима и затегама у свему према техничком 

опису, шеми, детаљима као и радионичким детаљима извођача, 

овереним од стране пројектанта. Финална обрада је уљаном 

бојом у тону по избору пројектанта, укључујући и двоструки 

антикорозивни премаз, што улази у јединичну цену. Обрачун по 

комаду, а према величини, комплет. 

 

     

     -vel   273/110         pos 5 ком 2    
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5.5 

Израда, транспорт и монтажа челичних мердевина за силаз са 

галерије на под атријума, од челичних пуних профила 

(плочевина) 50/10 мм (бочни носачи и пречке), фиксирани на 

елементе челичне конструкције галерије. Рад у свему према 

техничком опису, шеми, детаљима као и радионичким детаљима 

извођача, овереним од стране пројектанта. Финална обрада је 

уљаном бојом у тону по избору пројектанта, укључујући и 

двоструки антикорозивни премаз, што улази у јединичну цену. 

Обрачун по комаду, а према величини, комплет. 

 

     

     - vel   80/100         pos 6 ком 1    

5.6 

Израда, транспорт и монтажа (уграђивање) челичних носача 

новог надвратника врата, од вруће ваљаних профила "I"NP 100. 

Конструкција се фиксира преко нивелисане танке цементне 

кошуљице, израђене у удубљењу лежишта. Ради се у свему према 

техничком опису, шеми, статичком прорачуну, детаљима као и 

радионичким детаљима извођача, овереним од стране 

пројектанта. Обрачун по кг изведене конструкције, комплет. 

 

 

  кг 74,80    

5.7 

Израда, транспорт и монтажа (уграђивање) комплет челичне 

конструкције мостова за прелаз преко мозаика. Конструкција се 

формира од вруће ваљаних профила "I"NP 100, на стубовима од 

кутијастих челичних профила 50/50/4 мм, који се фиксирају за 

терен преко анкер плоча 200/200/10 мм. Ради се у свему према 

техничком опису, шеми, статичком прорачуну, детаљима као и 

радионичким детаљима извођача, овереним од стране 

пројектанта. Финална обрада је уљаном бојом у тону по избору 

пројектанта, укључујући и двоструки антикорозивни премаз, што 

улази у јединичну цену. Обрачун по кг изведене конструкције, 

комплет. 

 

 

      кг 1.261,80    

 
УКУПНО ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА И БРАВАРСКИ  

РАДОВИ 

 
     

      

6 СТОЛАРСКИ  РАДОВИ 
    

 

 

6.1 

Израда, транспорт и уграђивање прозора од трослојног 

ламелираног квалитетног боровог дрвета, са завршном обрадом 

у браун мат лак боји. Прозори морају одговарати 
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карактеристикама датим у CE знаку EN 14351-1. Застакљење је 

пакет двослојним стаклом, који се састоји од флот стакла 4 мм, 

16 мм међупростора, пуњен аргоном и нискоемисионог стакла 4 

мм. Прозора опремити двоструким дихтунг гумама и 

одговарајућим квалитетним оковом, који поседује сертификат о 

квалитету, према EN ISO 9001. Код прозора уградити дрвену 

подпрозорску даску, а споља опшав клупице бојеним 

алуминијумским лимом. Обрачун по комаду комплет уграђених 

прозора. 

   vel 121/175     pos 1 ком 6,00    

 

 

6.2 

Израда, транспорт и уграђивање дрвених уложина (шпалетни) 

улазних врата, од медијапана дебљине д=18 мм, ширине 28 цм, 

са финалном обрадом одговарајућом уљаном бојом, у складу са 

тоном гранитног прага, а према избору пројектанта. Обрачун по 

м1 комплет уграђених и финално обрађених уложина. 

 

     

    м 6,00    

 

 

6.3 

Израда, транспорт и уграђивање дрвених уложина (шпалетни) 

прозора, од храстове двоцолне даске, рендисане, са финалном 

обрадом одговарајућим безбојним мат лаком, а према избору 

пројектанта. Ширина уложине (шпалетне) је 30 цм. Обрачун по 

м1 комплет уграђених и финално обрађених уложина. 

 

     

    м 28,20    

 

 

6.4 

Израда, транспорт и уграђивање дрвених седишта и наслона 

клупа, на степеништу испод жардињера, израђени из благо 

профилисаних елемената медијапана, са финалном обрадом 

одговарајућом бојом у тону текстуре дрвета, а према избору 

пројектанта. Ширина седишта је 35 цм, а висина наслона 15 цм. 

Обрачун по м1 комплет уграђених и финално обрађених клупа. 

 

     

  м 4,80    

6.5 

Столарска обрада са упасивањем и заменом евентуално 

дотрајалих елемената, постојећих прозорских шалупа, бојење 

бојом по избору пројектанта и уграђивање. Обрачун по комаду 

комплет рестаурираних и уграђених шалупа. 

 

 

 вел 121/175 ком 6,00   

6.6 

Израда, транспорт и уграђивање дрвених газишта малих 

степеника, испред жардињера, од квалитетног четинарског 

дрвета, финалне дебљине 3 цм, импрегнирани бојом по избору 
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пројектанта. Обрачун по комаду комплет уграђених газишта. 

 вел 80/30 ком 4,00   

6.7 

Израда, транспорт и монтажа дрвених жардињера, које израдити 

од квалитетног тополовог дрвета, које се након сушења обради да 

се добије фина глатка површина. По обради дасака исте се 

склапају у форму жардињере уз употребу шрафова и евентуално 

потрбног окова. По формирању, жардињере се заштићују 

основним и завршним премазима, у тону по избору пројектанта. 

Са унутрашње стране жардињере се фиксира квалитетна 

грађевинака фолија, како би се спречио додир земље и влаге са 

дрветом. Обрачун по комаду комплет уграђених жардињера. 

 

 вел 80/100/100 ком 4,00   

 
 

УКУПНО СТОЛАРСКИ   РАДОВИ 

 
     

      

7 АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА 
    

 

 

7.1 

Израда и уграђивање двокрилних улазних застакљених врата, од 

трокоморних алуминијумских профила са термопрекидом. 

Пластификација по избору пројектанта, застакљење 

термоизолирајућим стаклопакетом 4+16+4 мм, међупростор 

пуњен аргоном, а унутрашње стакло нискоемисионо, оков 

квалитетан, комплет. Уградњу вршити у складу са радионичким 

детаљима, које израђује извођач радова, на основу димензија 

узетих на лицу места. При изради и монтажи, поштовати све 

препоруке од стране произвођача профила. Отварање према 

шеми. Обрачун по комаду комплет уграђених и финално 

обрађених врата. 

 

     

 вел 180/210    ком 1,00    

 
 

УКУПНО АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА 

 
     

      

8 СТАКЛАРСКИ РАДОВИ  
    

 

 

8.1 

Израда, транспорт и извођење подова галерије и улазног трема, 

ламинираним каљеним стаклом,квалитетом CLEAR GLASS који 

се састоји од три слоја каљеног стакла дебљине д=10+8+10 мм, 

са два слоја PVB (polyvinyl-butyral) фолије, између стакала. 
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Стакло се израђује и уграђује у елементима, величине мерене на 

лицу места, након уградње примарне и секундарне челичне 

конструкције, а елементи стакла се сучељавају у осама носача, са 

дилатационом фугном д=3-5 мм, пуњене силиконом, а полажу се 

на гумене траке 30/3 мм. На свим ободним ивицама стаклених 

плоча уградити образни угаони алуминијумски профил 20/20 

мм. Рад изводити у свему према пројекту и упутству 

произвођача стакла. Обрачун по м2 изведних подова од стакла, 

комплет. 

  м2 112,15    

8.2 

 

Израда, транспорт и извођење подова мостова преко мозаика, 

ламинираним каљеним стаклом, који се састоји од три слоја 

каљеног стакла дебљине д=10+8+10 мм, са два слоја PVB 

(polyvinyl-butyral) фолије, између стакала. Стакло се израђује и 

уграђује у елементима, величине мерене на лицу места, након 

уградње примарне и секундарне челичне конструкције, а 

елементи стакла се сучељавају у осама носача, са дилатационом 

фугном д=3-5 мм, пуњене силиконом, а полажу се на гумене 

траке 30/3 мм. На свим ободним ивицама стаклених плоча 

уградити образни угаони алуминијумски профил 20/20 мм. Рад 

изводити у свему према пројекту и упутству произвођача стакла. 

Обрачун по м2 изведних подова од стакла, комплет. 

 

  м2 58,45   

 

 

8.3 

Израда, транспорт и извођење газишта прилазног степеништа, 

ламинираним каљеним стаклом, који се састоји од три слоја 

каљеног стакла дебљине д=10+8+10 мм, са два слоја PVB 

(polyvinyl-butyral) фолије, између стакала. Стакло се израђује и 

уграђује, величине мерене на лицу места, након уградње 

челичних рамова у које се газишта уграђују, а полажу се на 

гумене траке 30/3 мм. Рад изводити у свему према пројекту и 

упутству произвођача стакла. Обрачун по комаду, а према 

величини изведних газишта од стакла, комплет. 

 

     

   -газиште вел  168/30 kom 5,00    

  -газиште вел  142/30 kom 10,00   

  -газиште вел  145/30 kom 5,00   

  -газиште вел  175/30 kom 5,00   

  -газиште вел    80/30 kom 8,00   
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УКУПНО СТАКЛАРСКИ РАДОВИ 

 
     

      

9 МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ  РАДОВИ  
    

 

 

9.1 

Бојење малтерисаних површина унутрашњих зидова, преко старе 

боје, одговарајућом полудисперзивном бојом у тону по избору 

пројектанта, укључујући скидање старе боје и глетовање, као и 

потребна одговарајућа скела. Обрачун по м2 обојених површина, 

комплет. 

 

     

  м2 262,52    

 

 

9.2 

Бојење површина унутрашњих плафона, преко старе боје, 

одговарајућом полудисперзивном бојом у тону по избору 

пројектанта, укључујући скидање старе боје и глетовање, као и 

потребна одговарајућа скела. Обрачун по м2 обојених површина, 

комплет. 

 

     

  м2 151,50    

 
 

УКУПНО МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ  РАДОВИ 

 
     

      

10 ФАСАДЕРСКИ   РАДОВИ  
    

 

 

10.1 

Обрада фасадних површина, изведених као "Демит" фасада. 

Након сушења завршног слоја лепка контактне фасаде, нанети 

водоотпоран, а паропропустан основни премаз. Завршну обраду 

радити са парпопропусним, хидрофобним, отпорним на прљање, 

силиконско-силикатним заглађеним малтером, гранулације 1,5 

мм. боја малтера по избору пројектанта. Сви материјали морају 

поседовати ЕТА сертификат. Oбрaчун пo м2 обрађене фасаде, 

укључујући и одговарајућа радна скела. 

 

     

  м2 232,95    

 

 

10.2 

Обрада соклених фасадних зидова и стубова трема, 

одговарајућом алкалном фасадном бојом у тону по избору 

пројектанта, укључујући и све потребне предрадње, са скидањем 

оштећених површина постојеће боје. Oбрaчун пo м2 обрађене 

фасаде, са употребом потребне радне скеле. 

 

     

  м2 85,80    
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УКУПНО  ФАСАДЕРСКИ   РАДОВИ 

11 РАЗНИ   РАДОВИ  
   

 

 

11.1 

Пре почетка било каквих радова на екстеријеру и ентеријеру 

музејске зграде, потребно је урадити следеће радове на заштити 

мозаика, током извођења грађевинских радова, детаљно 

очистити мозаик од нечистоћа уз употребу меких метли. Преко 

мозаика поставити водонепропусну а паропропусну фолију, 

затим табле стиропора д=15 цм, а преко стиропора поставити 

полунапуњене вреће песка. Преко песка поставити табле 

блажујке, на местима где би се радници кретали. Обрачун по м2 

изведене заштите, комплет према опису. 

 

     

  м2 52,60    

 

 

11.2 

Пре почетка било каквих радова на екстеријеру и ентеријеру 

музејске зграде, потребно је урадити следеће радове на заштити 

остатака архитектуре, током извођења грађевинских радова. 

Преко остатака архитектуре поставити слој геотекстила, тако да 

прелази и преко ивица мозаичког пода за 50 цм, а преко 

геотекстила поставити полунапуњене вреће песка. Преко песка 

поставити табле блажујке, на местима где би се радници 

кретали. Обрачун по м2 изведене заштите, комплет према опису. 

 

     

  м2 121,80    

 

 

11.3 

Израда, транспорт и монтажа покретне платформе за лица са 

посебним потребама, за приступ на улазни трем. Платформа се 

инсталише за комуникацију од 2,35 м1 хоризонтално и 1,00 м1 

вертикално. За инсталацију платформе се користи челична 

конструкција степеништа са металном оградом. Обрачун по 

комаду комплет инсталисане платформе. 

 

     

  ком 1,00    

11.4 

Израда, транспорт и уграђивање каменог прага улазних врата, 

израђеног од гранита дебљине д=4 цм, ширине 77 цм. Врста и 

тон гранита у свему према избору пројектанта. Oбрaчун пo м1 

комплет уграђеног прага, у свему према пројекту и детаљу. 

 

 
 м 1,80 

   

11.5 

Израда, транспорт и уграђивање камених поклапача истурених 

делова соклених зидова (унутрашнји зидови и спољни зидови уз 

степениште), израђених од гранитних плоча дебљине д=3 цм, 
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ширине 16 цм. Врста и тон гранита у свему према избору 

пројектанта. Oбрaчун пo м1 комплет уграђених поклапача, у 

свему према пројекту и детаљу. 

  м 60,40   

11.6 

Израда, транспорт и уграђивање камених поклапача истурених 

делова спољних соклених зидова, израђених од мермерних 

плоча дебљине д=3 цм, ширине 16 цм. Врста и тон мермера у 

свему према избору пројектанта. Oбрaчун пo м1 комплет 

уграђених поклапача, у свему према пројекту и детаљу. 

 

  м 44,75   

11.7 

Израда, транспорт и уграђивање камених поклапача постамената 

унутрашњих стубова, израђених од четири елемента мермерних 

плоча дебљине д=3 цм, укупне површине 0.30 м2. Врста и тон 

мермера у свему према избору пројектанта. Oбрaчун пo комаду 

комплет уграђених поклапача, у свему према пројекту и детаљу. 

 

  ком 1,00   

11.8 

Израда, транспорт и уграђивање камених поклапача постамената 

унутрашњих стубова, израђених од три елемента мермерних 

плоча дебљине д=3 цм, укупне површине 0.21 м2. Врста и тон 

мермера у свему према избору пројектанта. Oбрaчун пo комаду 

комплет уграђених поклапача, у свему према пројекту и детаљу. 

 

  ком 3,00   

 
 

УКУПНО  РАЗНИ   РАДОВИ 

`  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  А - ГРАЂ.-ЗАНАТ.  РАДОВИ 

 
      

1 ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊА..................................................................... 

   

______________дин 

 

2 ЗИДАРСКИ РАДОВИ................................................................................. 
   

______________дин 

3 АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ....................................................... 
   

______________дин 

4 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ........................................................................ 
   

______________дин 

5 ЧЕЛИЧНЕ КОНСТР. И БРАВ. РАДОВИ............................................ 
   

______________дин 

6 СТОЛАРСКИ РАДОВИ............................................................................. 
   

______________дин 

7 АЛУМИНИЈУМСКА БРАВАРИЈА....................................................... 
   

______________дин 

8 СТАКЛАРСКИ РАДОВИ........................................................................... 
   

______________дин 

9 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ.................................................. 
   

______________дин 

10          ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ.......................................................................... 
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Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена по јединици 

мере без ПДВ 

(динара) 

Укупна цена 

без ПДВ 

(динара) 

1 2 3 4 5 6=4*5 

Б ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКИ   РАДОВИ      

      

 

ОПШТА НАПОМЕНА: Овим предмером и предрачуном предвиђа 

се испорука материјала наведеног у позицијама и свег ситног 

неспецифицираног материјала потребног за комплетну израду, 

уграђивање, како је то наведено у појединим позицијама, 

испитивање и пуштање у исправан рад, као и довођење у 

исправно стање - првобитно стање свих места оштећених у току 

извођења радова. Сав употребљени материјал мора бити 

првокласног квалитета и одговарати прописима, са одговарајућом 

атестном документацијом. Сви радови морају бити изведени 

стручном радном снагом, а у птпуности према прописима 

важећим за предметне врсте радова. У цену се урачунава вредност 

свог наведеног материјала у позицијама укључујући и сав ситан 

неспецифицирани материјал, радна снага и сви порези и 

доприноси за материјал и рад. Цена укључује и израду све 

евентуалне потребне техничке документације, испитивање и 

пуштање у исправан рад свих елемената инсталације. Пре израде 

свих РО израдити детаљни нацрт РО према једнополној шеми и 

поднети надзорном органу на писмену сагласност без кога се 

ормани не могу уградити. Обавеза извођача радова је да испоручи 

и угради опрему, материјал и прибор назначеног произвођача из 

предмера радова или угради опрему, материјал и прибор неког 

другог произвођача сличних техничких карактеристика и нивоа 

квалитета. Пре набавке опреме неопходно је прибавити писмену 

сагласност представника инвеститора. Пре почетка свих радова 

неопходно је прибавити писмену сагласност надзорног органа 

грађевинских радова - конзерватора на предвиђене трасе, начин 

полагања, РАЛ појединих елемената светиљки, прекидача и сл. 

      

  

Б1 Н А П А Ј А Њ Е     

 

1. 

Испорука енергетског кабла типа Н2XХ. Прикључак сваког кабла 

у разводним орманима се остварује помоћу одговарајућих Цу 
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 стопица, односно  помоћу потребног инсталационог материјала за 

израду завршнице, означавање и фиксирање кабла, комплет са 

испоруком стопица, инсталационог материјала за израду 

завршетака, трајних ознака и материјала за фиксирање кабла, и то:             

N2XH-J 5x10 mm
2
. m 35    

N2XH-J 1x16 mm
2
. m 40   

2. Испорука и полагање инсталационих цеви и то:                  

 PE HF cev ф13 mm m 90    

PE HF cev ф16 mm m 120   

PE HF cev ф23 mm m 20   

PE HF cev ф32 mm m 20   

PE HF cev ф50 mm m 10   

 

 

НАПОМЕНА: ценом позиција обухваћена је и израда шлицева и 

продора у зидовима комплет са одношењем шута на депонију у 

оквиру градилишта. Крпљење шлицева по трасама положених 

каблова није обухваћено овим предмером (део је предмера 

грађевинских радова). 

 

     

3. 

Испорука и монтажа типских носача каблова сл. типу "ПЕКОМ", 

“OBO Bettermann”…, израђених од типизираних челичних 

поцинкованих носача сличних типу ПНК (профилисаних носача 

каблова), састављених према каталогу производа и упутству 

произвођача ових носача. Носаче поставити по траси приказаној 

на плану, односно на свим местима где се врши групно вођење 

каблова. 

Пре поруџбине и набавке материјала, тачан тип и облик 

појединих елемената (носећих кутија) одредити на лицу места, а у 

зависности од броја каблова и могућности постављања истих. 

Ценом позиције обухваћена је испорука и комплетна монтажа 

носача каблова са прибором за фиксирање, вертикалним, угаоним, 

крстастим и рачвастим спојницама, зидним или плафонским 

носачима, обрачун се врши по дужном метру формиране трасе 

носача каблова, следећих облика и дужина: 

 

     

Носач каблова ПНК-100.  m 56    

Носач каблова ПНК-100 са поклопцем.  m 2   

Носач каблова ПНК-200 са поклопцем.  m 2   
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Напомена за носаче каблова: На свим местима где се носачи 

каблова постављају поред или по конструкцији опреме, водити 

рачуна да не дође до међусобних сметњи истих. Уколико до 

овакве ситуације дође, онда ће се на лицу места одредити нове 

трасе носача каблова. Носеће конструкције каблова могу се 

извести и другачије од приложених детаља, о чему ће се 

(споразумно са надзорним органом) одлучити на лицу места, а у 

зависности од расподеле остале опреме. 

 

 

 

 
     

4. 

Испорука енергетских инсталационих каблова за формирање 

међусобних веза између опреме (светиљке, прикључнице и тех. 

потрошачи) и разводних ормана и полагање у претходно 

припремљене трасе и повезивање на оба краја. Каблови се полажу 

делимично на већ постављене ПНК регале (30%) и делимично у 

зиду испод малтера у већ положене инсталационе цеви (70%) и то:                              

 

     

N2XH 2x1.5 mm
2
. m 20    

N2XH-J 3x1.5 mm
2
. m 320   

N2XH-J 4x1.5 mm
2
. m 30   

N2XH-J 5x1.5 mm
2
. m 50   

N2XH-J 3x2.5 mm
2
. m 380   

N2XH-J 4x2.5 mm
2
. m 10   

N2XH-J 5x2.5 mm
2
. m 60   

LIHCH 2x1.5 mm
2
. m 300   

LIHCH 3x1.5 mm
2
. m 40   

LIHCH 4x1.5 mm
2
. m 40   

LIHCH 5x1.5 mm
2
. m 10   

J-H(St)H 2x2x0,8mm m 40   

 

 

НАПОМЕНА: Ценом позиција обухваћена је и израда шлицева и 

продора у зидовима комплет са одношењем шута на депонију у 

оквиру градилишта. Крплење шлицева по трасама положених 

каблова није обухваћено овим предмером (део је предмера 

грађевинских радова). 

 

     

 

5. 

 

Испорука потребног материјала и израда "противпожарне 

заптивке" на местима продора ел. инсталација из један у други 

противпожарни грађевински сектор помоћу противпожарне 

атестиране кабловске смесе комплет са издавањем потребних 

атеста, израде графичке документације и описа продора, 

постављање потребних ознака, а у свему према детаљу из 
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пројекта. Обрачунава се по утрошеном килограму противпожарне 

смесе. 

  кг 5    

 

 

 

УКУПНО Б1 -  ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКИХ  РАДОВА  

(ПОЗИЦИЈЕ 1-5) 

 

     

 

Б2 РАЗВОДНИ ОРМАНИ     

 

 

 

НАПОМЕНЕ:  Сви РО су израђени од два пута декапираног лима, 

који се прво боји заштитном бојом, споља и изнутра, а затим 

лаком у два слоја. Сви ормани су снабдевени вратима, бравом и 

кључем. 

Величину свих ормана одредити према опреми из једнополних 

шема са остављањем резервног места (25%) за евентуалну 

доградњу непројектоване опреме. Мере за орман узети на лицу 

места. 

Са унутрашње стране врата залепити једнополне шеме развода и 

ознаку „ТН-Ц/С”, ""ТН-С"". 

Сва уграђена опрема мора бити прегледно и трајно означена. 

Шемирање РО извести проводницима П/Ф одређеног пресека, 

који се увлаче у армиране цеви, са клемама за прикључак и 

бројевима за обележавање проводника. Све ел. контакте за 

проводнике до 10мм2 остварити у одговарајућим клемама, а ел. 

контакте за проводнике већег пресека од 10мм2 остварити 

одговарајућим папучицама за пресовање и одговарајућим 

машинским завртњем. 

На вратима ормана поставити трајне ознаке назива ормана, 

ознаком "Опасно по живот" и ознаком врсте заштите. 

      

  

 

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена по јединици 

мере  

Укупна цена без 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6=4*5 
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1. Испорука материјала, радионичка израда и монтажа разводног 

ормана галерије (РО-Г) у који се уграђују опрема из 

спецификације. Цену ормана формирати на основу уграђене 

опреме у РО са обрачунатим трошковима потребним за израду 

кућишта разводног ормана. Опрема која се уграђује у РО:   

1.1 Трополни компактни прекидач снаге (МЦЦБ), МЦ1, Ин=40А, 

подесиве прекострујне заштите  у опсегу 32-40А, подесиве 

краткоспојне заштите у опсегу 6-10Ин, са термомагнетском 

заштитном јединицом (А), максималне подносиве струје 

кратког споја 25кА, сличан типу МЦ140131 произвођача 

SCHRACK, “Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 1     

1.2 Сет одводника пренапона класе Б+Ц (према ИЕЦ61643-1), 25кА 

(10/350ус), 40кА (8/20ус), Н/ПЕ 100кА (10/350 и 8/20ус), 

називног радног напона 275 В, сличан типу ПРОТЕЦ 

произвођача SCHRACK, (тип ИС211340),“Schneider electric”, 

“Siemens”, “Moeller”…. Сет одводника пренапона је предвиђен 

за систем напајања ТН-С. kom 1     

1.3 Тастер, са 1НЦ контактом, црвене боје, ИП67, Φ22.5мм, сличан 

типу ММ900010 произвођача SCHRACK,“Schneider electric”, 

“Siemens”, “Moeller”…. kom 1     

1.4 Једнополни гребенасти прекидач, номиналне струје Ин=16А, 

троположајни, 1-0-2, монтажа на врата ормара, ИП65, сличан 

типу ИН006120 произвођача SCHRACK,“Schneider electric”, 

“Siemens”, “Moeller”….  kom 1     

1.5 Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 

једнополни, називне струје 10А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 

10кА, сличан типу БМ017110 произвођача 

SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 2     

1.6 Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 

једнополни, називне струје 16А, к-ке окидања Ц, прекидне моћи 

10кА, сличан типу БМ017116 произвођача 

SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 6     

1.7 Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 

једнополни, називне струје 2А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 

6кА према ЕН60898, сличан типу произвођача 

SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 2     
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1.8 Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 

једнополни, називне струје 4А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 

6кА према ЕН60898, сличан типу БМ618104 произвођача 

SCHRACK“Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 4     

1.9 Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 

једнополни, називне струје 6А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 

6кА према ЕН60898, сличан типу БМ618106 произвођача 

SCHRACK“Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 4     

1.10 Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 

једнополни, називне струје 10А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 

6кА према ЕН60898, сличан типу БМ618110 произвођача 

SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 6     

1.11 Минијатурни заштитни прекидач - аутоматски осигурач, 

једнополни, називне струје 16А, к-ке окидања Б, прекидне моћи 

6кА према ЕН60898, сличан типу БМ618116 произвођача 

SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 12     

1.12 Трополни контактор снаге 5,5КW, називне струје 12А (АЦ3) и 

називног напона 400В, командног напона АЦ230В,величине 0, 

сличан типу ЛСД01233 произвођача SCHRACK,“Schneider 

electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 1     

1.13 Трополни контактор снаге 18,5КW, називне струје 40А (АЦ3) и 

називног напона 400В, командног напона АЦ230В,величине 2, 

сличан типу ЛСД24033 произвођача SCHRACK,“Schneider 

electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 1     

1.14 Заштитни прекидач диференцијалне струје,четворополни, 

називне струје 40А и струје грешке 300мА, тип АЦ, прекидне 

моћи 10кА према ЕН60898, сличан типу БЦ004130 произвођача 

SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 1     

1.15 Фотореле са фотосондом, називне струје 16А и називног напона 

230ВАЦ, са подешавањем реаговања од 5-500лx, сличан типу 

БЗ327711 произвођача SCHRACK,“Schneider electric”, 

“Siemens”, “Moeller”… kom 1     

1.16 Помоћно реле са два преклопна контакта, 12А, тип ПТ 270730, 

командног напона 230В АЦ, комплет са подножјем YПТ78702 

произвођача SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, 

“Moeller”… kom 1     
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1.17 Мултифункционално временско реле, 0.1с-10 дана,командног 

напона 12-240 В АЦ/ДЦ, 2 преклопна контакта (ЦО), са 

могућношћу одабира једне од десет различитих функција, 

слично типу ЗР5МФ025 произвођача SCHRACK,“Schneider 

electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 1     

1.18 Биметално реле са опсегом подешавања заштите од 

2,2...3,2А/,са 1НО+1НЦ помоћним контактом и са 

ручним/аутоматским ресетом и стоп тастером,величине 0, 

слично типу ЛСТ00320 произвођача SCHRACK,“Schneider 

electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 1     

1.19 Трафо 230В/24В 200ВА сл. типу SCHRACK,“Schneider electric”, 

“Siemens”, “Moeller”… kom 1     

1.20 Помоћно реле са два преклопна контакта, 12А, тип ПТ 270524, 

командног напона 24В АЦ, комплет са подножјем YПТ78702 

произвођача SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, 

“Moeller”… kom 1     

1.21 Једнополни гребенасти прекидач, номиналне струје Ин=20А, 

двоположајни, 0-1, монтажа на ДИН шину, ИП40, сличан типу 

ИН085120 произвођача SCHRACK,“Schneider electric”, 

“Siemens”, “Moeller”… kom 1     

1.22 Сигнална ЛЕД сијалица, Φ22.5мм, зелене боје, за напон 

230ВАЦ, слична типу БЗ501218МЕ произвођача 

SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 3     

1.23 Сигнална ЛЕД сијалица, Φ22.5мм, црвене боје, за напон 

230ВАЦ, слична типу БЗ501215МЕ произвођача 

SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, “Moeller”… kom 1     

1.24 Једнополни гребенасти прекидач, номиналне струје Ин=16А, 

двоположајни, 0-1, монтажа на врата ормара, ИП65, сличан 

типу произвођача SCHRACK,“Schneider electric”, “Siemens”, 

“Moeller”…  kom 1     

1.25 Место у орману за уградњу опреме аутоматике за управљање 

осветљењем у свему према једнополној шем. kom 1     

  Елементи аутоматике за управљање осветљењем које се 

уграђују у орман или на периферији и то:         

1.26 Испорука и уградња релејног улазног модула ХДЛ контроле. 

Модул има 2 независна релејна улаза по 16А. Уградјује се на 

ДИН шини. Управљање релејним модулом могуће преко бус 

про контролне линије.  kom 1     
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1.27 Испорука и уградња релејног модула ХДЛ контроле. Модул има 

4 независна излаза по 16А. Уградјује се на ДИН шини. 

Димензије модула 72 x 90 x66 мм. Управљање релејним 

модулом могуће преко бус про контролне линије. Модул типа 

ХДЛ-МР0416.431 ХДЛ. kom 1     

1.28 ДАЛИ Баласт Контролер, 64 канала, монтажа на ДИН шину, 

максимално 64 зоне, 16 сцена по зони. ХДЛ-МЦ64-ДАЛИ.431. kom 1     

1.29 БУС ХДЛ Гатеwаy. kom 1     

1.30 Смарт панел са ЛЦД екраном са 7 страница за контролу расвете, 

сценарија итд. са интегрисаним сензором температуре и ИР 

пријемником. Панел је типа  ХДЛ-МПЛ8.48. Димензије 

86x86x10,5 мм.  kom 1     

1.31 Напајање за модуле аутоматике 120W, 24ВДЦ са заштитом од 

струјног удара, прегревања и преоптерећења. kom 1     

1.32 ДАЛИ димер ОТи ДАЛИ ДИМ ВС60 ОСРАМ. kom 4     

1.33 ДАЛИ напајање за ЛЕД траке 24В ОТи ДАЛИ 50 ОСРАМ. kom 14     

1.34 Пројектовање, програмирање система (консултације, израда 

електропројекта аутоматике, постављање панела у простору, 

повезивање опреме аутоматике у орману, иницијално 

програмирање опреме Паметне куће и основних сценарија, 

надзор, корекција електроинсталација, тестирање и пуштање у 

рад и обука корисника) 

паушално 

    

УКУПНО   Б2 - РАЗВОДНИ ОРМАНИ  

(ПОЗИЦИЈЕ 1.1 - 1.34) 

 
     

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена по јединици 

мере  

Укупна цена   без 

ПДВ-а 

Б3 ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ         

1. 

Повезивање технолошких и термотехничких потрошача. 

НАПОМЕНА: 

обавеза је извођача термотехничких инсталација да контролише 

рад на повезивању предметних елемената и за исте да гаранцију 

- није предмет гаранције извођеча електро радова. kom 7     
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2. 

Набавка, испорука, монтажа   и повезивање прекидача и 

утичница за уградњу у зид. Инсталациона опрема је модуларног 

типа, намењена за монтажу у инсталационе кутије (дозне) 2М, 

3М, 4М и 6М, слично типу ВИМАР 

ИДЕА,”АVE”,”BITICINO”…  

Обрачун и плаћање по комаду испорученог, уграђеног и 

повезаног елемента, како следи:         

2.1 Узидна дозна конусна, Фи68x50мм, халоген фрее kom 6     

2.2 Кутија узидна МО 3М, дубина 50мм, 650°Ц 500В халоген фрее. kom 1     

2.3 Кутија узидна МО 4М, дубина 50мм, 650°Ц 500В халоген фрее  kom 1     

2.4 Кутија узидна МО 6М, дубина 50мм, 650°Ц 500Вхалоген фрее  kom 3     

2.5 
Носач МО 1М са жабицама, за узидне кутије произвођача 

ВИМАР ИДЕА (тип 17080.Б), ,”АVE”,”BITICINO”…  kom 1     

2.6 
Носач МО 2М са жабицама, за узидне кутије 

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 17082) ,”АVE”,”BITICINO”…  kom 5     

2.7 
Носач МО 3М са шрафовима 

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 16713), ”АVE”,”BITICINO”…  kom 1     

2.8 
Носач МО 4М са шрафовима 

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 16714),”АVE”,”BITICINO”…  kom 1     

2.9 
Носач МО 6М са шрафовима 

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 16716),”АVE”,”BITICINO”…  kom 3     

2.10 

Оквир МО 1М, слонова кост  

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 17097.04),  

”АVE”,”BITICINO”…  kom 1     

2.11 

Оквир МО 2М, слонова кост  

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 

17097.04),”АVE”,”BITICINO”…  kom 5     

2.12 

Оквир МО 3М, слонова кост  

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 16743.04),  

”АVE”,”BITICINO”…  kom 1     

2.13 
Оквир МО 4М, слонова кост  

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 16744.04) kom 1     

2.14 

Оквир МО 6М, слонова кост  

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 16746.04), 

,”АVE”,”BITICINO”…  kom 3     
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2.16 

Прекидач МО 1М 16А 2п на шраф 

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 16016.Б),  

”АVE”,”BITICINO”…  kom 2     

2.21 

Утичница МО шуко 2М 16А, са повећаном заштитом од додира, 

слонова кост произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 16208.Б), 

”АVE”,”BITICINO”…  kom 5     

2.22 

Утичница МО шуко 2М 16А за дозну Ø60мм, са повећаном 

заштитом, слонова кост произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 

17038.Б),”АVE”,”BITICINO”…  kom 7     

2.23 

Слепи модул МО 1М, слонова кост  

произвођача ВИМАР ИДЕА (тип 16542.Б),  

”АVE”,”BITICINO”…  kom 4     

2.25 
Прикључница РЈ-45 цат. 6 МО 1М, слонова кост 

произвођача ВИМАР ИДЕА,”АVE”,”BITICINO”…  kom 9     

2.26 
Прикључница ХДМИ МО 1М, слонова кост 

произвођача ВИМАР ИДЕА,”АVE”,”BITICINO”…  kom 4     

3. ОГ монофазна прикључница са заштитним контактом 16 А. kom 1     

4. ОГ трофазна прикључница са заштитним контактом 16 А. kom 1     

5. ОГ разводна кутија. kom 10     

6. ОГ прекидач обични 10 А. kom 1     

7. 
Испорука и монтажа тастера за искључење у случају хитности 

са два НО/НЦ контакта. kom 1     

8. 
Испорука материјала и монтажа главне шине изједначења 

потенцијала ¨ШИП¨. kom 1     

9. 

Испорука потребног материјала и израда галванских веза-

премошћења прирубница, вентила, цеви, пумпи, регала, и сл. 

помоћу комада проводника Н2XХ-Ј 1x16мм2 опремљеним на 

својим крајевима одговарајућим папучицама за гњечење. kom 8     

10. 

Испорука потребног материјала и израда инсталација уземљења 

и изједначења потенцијала, повезивање металних маса на ШИП 

проводником Н2XХ-Ј 1x6мм2, просечне дужине 8м. kom 1     

11. 
Испитивање инсталација, давање потребних атеста и пуштање у 

рад. паушално      

12. 

Испорука материјала и израда уземљивача објекта траком FeZn 

25x4 мм полагањем у већ ископани зелљани ров дубине 0,8м. 

 м 10   
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13. 

Испорука материјала и полагање траке ФеЗн 25x4 мм на 

потпоре на сваких 1,5м дужине вода, по зидовим, за повезивање 

главних громобранских одвода од мерно раставне спојнице до 

уземљивача. 

м 14   

14. 

Испорука потребног материјала и израда громобранских од 

вода помоћу траке ФеЗн 20x3 мм полагањем траке на потпоре 

на сваких 1,5м дужине вода, по зидовима - од прихватног 

система до мерно раставне спојнице. Позицијом обухватити 

трошкове за рад на висини. м 36   

15. 

Испорука потребног материјала и израда прихватног система 

помоћу траке ФеЗн 20x3 мм полагањем траке на потпоре на 

сваких 1м дужине вода, по крову објекта. Позицијом 

обухватити трошкове за рад на висини. м 50   

16. 

Испорука материјала и израда мерно-раставне 

спојнице. 
ком 4   

17. 

Испорука и монтажа механичке заштите дужине 1,7 м од коте 

терена до мерно раставне спојнице. Челични "Л" 40x40x3мм 

профил. ком 4   

18. 

Израда везе громобранских елемената са лименим елементима 

крова и олука траком ФеЗн 20x3 мм са типском стезаљком за 

лим, просечне дужине л=1,5м. ком 8   

19. 
Испорука и уградња укрсних комада трака-трака 60x60 мм са 

три плочице за наставке и рачвање поцинковане траке. ком 16   

20. 
Обележавање трајним ознакама мерно раставне сапојнице 

према нумерацији из пројекта. ком 4   

21. 
Испорука и побијање челичне поцинковане сонде 2", Л=2,5м, 

комплет са прикључном шелном. ком 4   

22. 
Испитивање инсталације и давање потребних атеста. 

паушално    

УКУПНО  Б3 - ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

(ПОЗИЦИЈЕ 1 - 11) 

 
     

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јединица 

мере 
Количина 

Цена по јединици 

мере  

Укупна цена   без 

ПДВ-а 

Б4. СВЕТИЉКЕ         

1 ТИП 1 - шински рефлектор за директно осветљење са пасивним kom 25     
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хлађењем, погодан за музејске, галеријске и друге објекте са 

високим светлосним захтевима. Прецизно усмеравање 

светлосног зрака омогућено је ротацијом по две осе. Лако 

изменљива оптика, са широким избором интензитета, 

репродукције боја и температура беле боје, као и ширине 

светлосног снопа омогућавају прецизну дефиницију светлосних 

сценарија. Компактно једноделно тело направљено од 

алуминијума ливеног под притиском. Површина светиљке је 

конципирана као велики хладњак и омогућава хлађење без 

вентилатора обезбеђујући уједначено одвођење топлоте. 

Завршна обрада: епокси- полиестер прах ситноструктурне 

текстуре. Укупна снага светиљке: 32.5 W. Температура боје 

светла 3000 К са индексом репродукције боје (ЦРИ) >80. 

Животни век лед извора светлости 50000 сати, уз услов да 

флукс не опадне на мање од 70% иницијалног флукса по истеку 

50000 сати (Л70Б10). Иницијални флукс светиљке је 2005 лм. 

Ефикасност светиљке не мања од 62 лм/W. Девијација боје 

светла (СДЦМ) мања од 2. Димензије светиљке 125/106/160 

(А/Б/Х[мм]). Степен заштите ИП20. Светиљка треба да буде 

сервисибилна, односно да уграђени извори светла и драјвери 

могу да буду измењљиви према ЗХАГА стандарду.  

Гарантни рок је најмање 5 година. 
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2 Тип 2 - шинска светиљка за опште осветљење, једноставне, 

сведене форме. Дифузор од сатинираног ПММА обликован је 

да обезбеди максималну површину за емисију светла и у 

потпуности сакрије кућиште од екструдираног алуминијума. 

Бочни поклопци од поликарбоната у боји антрацита. Дифузор 

од сатинираног ПММА обликован је да обезбеди максималну 

површину за емисију светла и у потпуности сакрије кућиште од 

екструдираног алуминијума. Бочни поклопци од поликарбоната 

у боји антрацита. Укупна снага светиљке: 15 W. Температура 

боје светла 3000 К са индексом репродукције боје (ЦРИ) >80. 

Животни век лед извора светлости 60000 сати, уз услов да 

флукс не опадне на мање од 80% иницијалног флукса по истеку 

50000 сати (Л80Б10). Иницијални флукс светиљке је 1768 лм. 

Ефикасност светиљке не мања од 118 лм/W. Девијација боје 

светла (СДЦМ) мања од 3. Димензије светиљке 670/68/125 

(А/Б/Х[мм]). Степен заштите ИП20. Светиљка треба да буде 

сервисибилна, односно да уграђени извори светла и драјвери 

могу да буду измењљиви према ЗХАГА стандарду. Гарантни 

рок је накмање 5 година.  kom 12     

3 Комплет ДАЛИ шине са висилицама, напојним елементима, 

поклопцима, и спојницама 10x3м. kompl 1     

4 Тип 3 - Надградни профил од екструдираног алуминијума са 

лучним опалним дифузором са ЛЕД траком у ИП65 заштити, 

тип ЛЕД ЛИНЕ 15. Завршна обрада профила - елоксирање у 

боји природног алуминијума. Укупна снага светиљке: 9,6 W. 

Температура боје светла 3000 К. Иницијални флукс светиљке је 

цца 390 лм. Димензије светиљке је приближно 1000/28/16 

(А/Б/Х[мм]).  kom 13     

5 Тип 4 - Надградни профил од екструдираног алуминијума са 

лучним опалним дифузором са ЛЕД траком у ИП65 заштити, 

тип ЛЕД ЛИНЕ 15. Завршна обрада профила - елоксирање у 

боји природног алуминијума. Укупна снага светиљке 19 W. 

Температура боје светла 3000 К. Иницијални флукс светиљке је 

390лм/м. Димензије светиљке је приближно 2000/28/16 

(А/Б/Х[мм]).  kom 5     
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6 Тип 5 -Надградни профил од екструдираног алуминијума са 

лучним опалним дифузором са ЛЕД траком у ИП65 заштити, 

тип ЛЕД ЛИНЕ 15. Завршна обрада профила - елоксирање у 

боји природног алуминијума. Укупна снага светиљке 29 W. 

Температура боје светла 3000 К. Иницијални флукс светиљке је 

390лм/м. Димензије светиљке је приближно 3000/28/16 

(А/Б/Х[мм]).  kom 5     

7 Тип 6 - Надградна, усмерива, пројекторска светиљка за спољну 

монтажу, израђена од ливеног алуминијума, са дифузором од 

каљеног стакла, 2564 ПОДИО ЛЕД, 25W, 3000К, 3000лм, 

ЦРИ90, 15ДГР, ИП66, ИК08, класа изолације ИИ, са сиљком за 

постављање у земљу,звором светлости и напојним модулом. kom 6     

8 Тип 7 -Надградна линијска светиљка за директно осветљење, високе 

енергетске ефикасности. Wалл wасхер компоненте чине рефлектор и 

са микрофасетним комплексним површинама. Рефлектори обезбеђују 

високу хомогеност светла на осветљеној површини са 

карактеристичним продужењем у вертикалној равни.Ефекат 

прецизног одсецања светлосних зрака у уздужној равни елиминише 

бљештање на сучеоним површинама. Светиљка од екструдираног 

алуминијума. Завршна обрада-елоксирање у боји природног 

алуминијума или заштита епокси-полиестер прахом ситноструктурне 

текстуре. По захтеву могуће и друге боје, поредстандардних. Укупна 

снага светиљке:106W. Температура боје светла 3000К са индексом 

репродукцијебоје (ЦРИ)>80. Животни век лед извора светлости 

50000сати, уз услов да флукс не опадне на мање од 70% иницијалног 

флукса по истеку 50000 сати (Л70Б10). Иницијални флукс светиљке је 

6912лм. Ефикасност светиљке не мања од 65лм/W. Девијација боје 

светла (СДЦМ) мања од/СЦДМ3. Димензијесветиљке приближно 

2244/60/110(А/Б/Х[мм]). Степен заштите ИП20.  

Светиљка треба да буде сервисибилна, односно да уграђени извори 

светла и драјвери могу да буду измењљиви према ЗХАГА стандарду. 

Гарантни рок је најмање 5година.         

   kom 11     

9 Тип 8 -Усмерива, пројекторска светиљка за спољну монтажу, 

испоручује се у пакету са две оптике тип МИЦРО ЛЕД, 3W, 

3000К, 396лм, 15ДГР+24ДГР, ИП65, са шиљком за постављање 

у земљу, извором светлости и напојним модулом. Са додатним 

штапним носачем за спољну самостојећу 

монтажу.дим.Ø52x114мм, за осветљење натписа и изложбених 

витрина. kom 10     



 

57/95 

 

10 Демонтажа постојећих фењера на фасади и поновна монтажа и 

повезивање на нове инсталације. kom 4     

УКУПНО  Б4 - СВЕТИЉКЕ 

(ПОЗИЦИЈЕ 1 - 10) 

 
     

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДЕЛА  Б 
Б1 НАПАЈАЊЕ     

Б2 РАЗВОДНИ ОРМАНИ     

Б3 ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     

Б4 СВЕТИЉКЕ     

 У К У П Н О      
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  Ц. РАДОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ И СИГНАЛНИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 

ОПШТА НАПОМЕНА: 

Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука материјала 

наведеног у позицијама и свег ситног неспецифицираног материјала 

потребног за комплетну израду, уграђивање, како је то наведено у 

појединим позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад, као и 

довођење у исправно стање - првобитно стање свих места оштећених 

у току извођења радова. Сав употребљени материјал мора бити 

првокласног квалитета и одговарати прописима. 

Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, а у 

потпуности према прописима важећим за предметне врсте радова. 

У цену се урачунава вредност свог наведеног материјала у позицијама 

укључујући и сав ситан неспецифицирани материјал, радна снага и 

сви порези и доприноси за материјал и рад. 

Цена укључује и израду све евентуалне потребне техничке 

документације, испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената 

инсталације. 

Пре почетка свих радова и набавке опреме неопходно је прибавити 

писмену сагласност надзорног органа грађевинских радова - 

конзерватора на предвиђене трасе, начин полагања, РАЛ појединих 

елемената светиљки, прекидача и сл. 

  

  

  

  

Ред. 

бр. 
Опис радова Јединица мере Количина 

Цена по јединици 

мере  

Укупна цена   без 

ПДВ-а 

Ц1.  СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ  И ДОЈАВЕ ПОЖАРА 
1 Оптички детектор дима арт.нр ЕЦО1003А " Honeywell 

",”Siemens”,”Bosch”… kom 7     

2 Релејна база за детекторе пожара арт.нр ЕЦО1000БРЕЛ " 

Honeywell ",”Siemens”,”Bosch”… kom 7     

3 Паралелни индикатор пожара, црвене боје, сл. типу 781814, 

" Honeywell ",”Siemens”,”Bosch”…  kom  3     

4 Конвенционални ручни јављач пожара, црвене боје, сл. Типу 

804970 , " Honeywell ",”Siemens”,”Bosch”…  kom  1     

5 Магнетни контакт арт.нр ЕМПС85W " Honeywell 

",”Siemens”,”Bosch”… kom 7     

6 Спољна сирена 116 дБ, жуте бојеса акумулатором арт.нр 

АГ6WА " Honeywell ",”Siemens”,”Bosch”… kom 1     
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7 Унутрашња сирена арт.нр СП20СТ " Honeywell 

",”Siemens”,”Bosch”… kom 1     

8 Провера функционалности, повезивање система, издавање 

све потребне техничке документације, обука корисника  

  

             паушално 
  

  

УКУПНО Ц1 - СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ  И ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

(ПОЗИЦИЈЕ 1 - 8) 

  
  

Ред. 

бр. 
Опис радова Јединица мере Количина 

Цена по јединици 

мере  

Укупна цена   без 

ПДВ-а 

Ц2.  ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ  
1 Противпровална централа за 100 зона, 8 партиција, 98 корисника 

и 20 група корисника, контрола до 8 врата, 8 тастатура, 8 портала 

за бежичне сензоре. 12 зона на основној плочи. Мониторинг 

преко PSTN и Etherneta. Даљински надзор и контролапутем 

мобилних уређаја (Android и IOS). Могућност идетификације 

помоћу бесконтактних картица. У комплету са кућиштем, 

акумулатором 17Ах. Рефернтни модел: Honeywell Galaxy 

Flex,,”Siemens”,”Bosch” 100 V3, art.nr. C007-L-E1 
kom 1     

2 LCD шифратор. Референтни модел: Honeywell,”Siemens”,”Bosch” 

GXY MK8 KEYPAD art.nr CP050-00-01  kom 1     

3 Модул проширења са 8 улаза и  4 излаза у PVC кутији. 

Референтни модел: Honeywell, ,”Siemens”,”Bosch” GXY RIO 

BOXED art.nr C072 kom 1     

4 Rele 12VDC, 6A 1xCO, са подножјем. Референтни модел Schrack, 

,”Schneider electric”,”Moeller” ST3P3LB2-- SNR kom 1     

5 Дуални директор покрета, pet imunity art.nrDT8012F4 

"Honeywell",”Siemens”,”Bosch”… kom 1     

6 Зидни носач детектора, 5 kom. art.nr SMB10 

"Honeywell",”Siemens”,”Bosch”… kom 1     

УКУПНО  Ц2 - ПРОТИВПРОВАЛНИ СИСТЕМ 

(ПОЗИЦИЈЕ 1 - 6) 

  
  

Ред. 

бр. 
Опис радова Јединица мере Количина 

Цена по јединици 

мере  

Укупна цена   без 

ПДВ-а 

Ц3.  СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА  
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1 Мрежни видео снимач Ултра ХД 4К видео резолуције, са Х.265 

декодовањем за 8 ИП камере. 2 слота за САТА ХДД по 8ТБ (макс. 

16ТБ). Уграђен ПоЕ switch за 8 камера. Даљински надзор путем 

мобилне аликације за Аппле и Андроид платформе. Експорт 

видео записа на екстерну меморију, сервер или клијентски ПЦ. 

Испорука и повезивање. Рефернтни модел: 

Honeywell,”Siemens”,”Bosch”… Focus ХЕН08104 kom 1     

2 Хард диск за видео апликације  8ТБ 3.5" САТА III 256МБ 

СТ8000ВX0022 

 kom 1     

3 ИП антивандал ДОМЕ камера камера 3МП видео резолуције, са 

Х.264 кодовањем и ПоЕ напајањем. ИЦ диоде домета 30м,  ИП66 

кућиште за спољну монтажу, права дан/ноћ функција, 3Д 

редукција шума, моторизовани варифокални објектив 2.7-12 мм, 

Ф1.4, температурни опсег –30°Ц до 60°Ц. Подршка за мицро 

СДХЦ картицу 128ГБ. Подржан ОНВИФ С профил. Испорука, 

монтажа и повезивање. Рефернтни модел: 

Honeywell,”Siemens”,”Bosch”… Х4Д3ПРВ2. kom 4     

4 Монитор 22" IPC LED . Рефернтни модел Dell П2217, 

“SAMNUSG”, “LG”… kom 1     

5 ПЦ Тастатура и миш kom 1     

6 Параметризација, пуштање у рад и обука корисника, издавање 

валидног записника о функционалном тестирану система и 

пуштању у рад паушално 1     

 7. Израда документације изведеног стања паушално 1     

8. Испорука и полагање празних инсталационих цеви, 

формирање инсталационе канализације унутар објекта за 

потребе слабе струје, у свему перма детаљима из пројекта и 

блок шемама, и то:          

8.1 ПЕ глатка цев фи 50мм  m  10     

8.2 ПЕ глатка цев фи 23мм  m  30     

8.3 ПЕ глатка цев фи 16мм  m  200     

8.4 ПЕ глатка цев фи 13мм  m  100     

9. Испорука и монтажа типских носача каблова сл. типу 

"ПЕКОМ", Краљево израђених од типизираних челичних 

поцинкованих носача сличних типу ПНК (профилисаних 

носача каблова), састављених према каталогу производа и 

упутству произвођача ових носача. Носаче поставити по 

траси приказаној на плану, односно на свим местима где се         
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врши групно вођење каблова. 

Пре поруџбине и набавке материјала, тачан тип и облик 

појединих елемената (носећих кутија) одредити на лицу 

места, а у зависности од броја каблова и могућности 

постављања истих. 

Ценом позиције обухваћена је испорука и комплетна 

монтажа носача каблова са прибором за фиксирање, 

вертикалним, угаоним, крстастим и рачвастим спојницама, 

зидним или плафонским носачима, обрачун се врши по 

дужном метру формиране трасе носача каблова, следећих 

облика и дужина: 

9.1 Носач каблова ПНК-100.  m 12     

10. Испорука и монтажа мултимедијалне кутије ММК, у 

степену механичке заштите ИП20, за монтажу у зид, за 

смештај пасивне и активне опреме ТК система и то: 

- за систем противпровале ранжирне реглете укупног 

капацитета 30 парица, 

- за систем детекције и дојаве пожара ранжирне реглете 

укупног капацитета 10 парица, 

- за систем СКС и видео надзора патцх панел за терминацију 

ком 14 С/ФТП каблова (ком. 9 за систем СКС-а и ком. 5 за 

систем видео надтора),  

- место за уградњу сwитцха 

- место за монтажу синог инсталационог прибора 

- модул са ком.3 шуко прикључнице 230В АЦ 

- резервно место за монтажу не планиране опреме  kom  1     

11. Kабл типа С/ФТП цат.6а полаган од концентрације (ММК) 

до завршне РЈ-45 прикључнице.  m  250     

12. ХДМИ кабл за пројектор опремељен на оба краја са 

конекторима дужине не мање од 15м  kom  2     

13. Kабл типа Ј-Х(СТ)Х 2x2x0,8мм за потребе система 

детекције и дојаве пожара и противпровале.  m  130     

14. Kабл типа Ј-Х(СТ)Х 3x2x0,6мм за потребе система 

детекције и дојаве пожара и противпровале.  m  200     

15. Kабл типа ТК 33 15x4x0,6мм за потребе система детекције и 

дојаве пожара и противпровале.  m  40     

16. Испорука и монтажа зидних конзола-кука за фиксирање 

ваздушне мреже. kom 4     
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УКУПНО  Ц3 – СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА 

(ПОЗИЦИЈЕ 1 - 16) 

  
  

Ред. 

бр. 
Опис радова Јединица мере Количина 

Цена по јединици 

мере  

Укупна цена   без 

ПДВ-а 

Ц4. АУДИО-ВИДЕО ПРОЈЕКЦИОНИ СИСТЕМ  
1. Испорука, уградња и пуштање у рад аудио-видео 

пројекционог система, комплет са моторизованим 

пројекционим платном.  kom.  1     

УКУПНО Ц4 - АУДИО-ВИДЕО ПРОЈЕКЦИОНИ СИСТЕМ      

Ред. бр. Опис радова 
Укупна Цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена   са 

ПДВ-ом 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Ц1.  СИСТЕМ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА     

Ц2.  СИСТЕМ ЗА ПРОТИВПРОВАЛНУ ЗАШТИТУ      

Ц3.  СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА      

Ц4. АУДИО-ВИДЕО ПРОЈЕКЦИОНИ СИСТЕМ      

 У К У П Н О      
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РАДОВИ НА ТЕРМОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА 

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: 

Овим  предмером  и  предрачуном, предвиђена је набавка, транспорт и испорука свог 

потребног материјала и опреме, њихово уграђивање, испитивање и пуштање у пробни 

рад.     

Сав употребљени материјал мора бити првокласан  и према СРПС-у.  

Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом, одговарајућим алатом, а у 

потпуности према српским прописима за ову врсту радова.     

Извођач је дужан да радове у свему изврши према приложеном Техничком опису, 

Општим техничким условима, Предмеру и предрачуну као и цртежима, да пре почетка 

радова  добро проучи Главни пројекат и да на време упозори Инвеститора на евентуална 

одступања и неусклађености делова пројекта.  

Уз опрему се достављају атести, гаранције, техничка документација и упутство за 

руковање и одржавање коју испоручује производјач опреме.     

Без наведених атеста није дозвољено извршити пријем инсталације.  

Напомена:       

Повезивање специфициране опреме на електро инсталацију није укључено у цену 

радова. Предвиђено је у пројекту електро инсталација.     

  

  

  

  

Ред. 

бр. 

Опис радова 

 

Јединица 

мере 

Количина 

 

Цена по 

јединици мере 

Укупна цена   

без ПДВ-а 

Д1 КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА  

1. 

Испорука и монтажа спољашње VRF јединице инвертер система за 

грејање и хлађење "LG" или слично. Спољашња компресорска 

јединица компактне изведбе са инвертерским компресорским 

испаривачем са ваздушно хлађеним компресором. Уређај је 

компактне изведбе са свим унутрашњим цевним прикључцима за 

медијум и електричним ожичењем безбедносном и функцијском 

микропроцесорском аутоматиком, укључено са инструментима за 

надзор и контролу деловања. 

Спољашња јединица је следећих карактеристика: 

Тип уређаја: UU49W R410a 

- потребна ел.напајање хлађење/грејање KW: 4.36 / 4.42 kW 

- ниво буке хлађење/грејање (dB): 78/80 ком 2 
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- расхладно средство: R410A 

- радни напон: 3f, 380-415V; 50 Hz 

- димензије ŠxVxD (mm): 950x1380x330 

- тежина(kg): 103 

2. 

Испорука и монтажа унутрашње каналске јединице VRF система са 

вентилатором, ваздушним филтером, термостатом за очитавање 

температуре у простору, и пумпом за транспорт кондензата са 

унутрашње јединице до заједничког вода који омогућава слободно 

отицање кондензата. . Производ "LG" или слично заједно са 

опремом за монтажу, следећих карактеристика: 

Тип уређаја: UB48.NR2 (каналска) 

Инвертер система, 

- ном. капацитет хлађења (kW): 15.4 

- ном. капацитет грејања (kW): 18.2 

- потребна ел.напајање хлађење/грејање  KW: 0.044/0.044 

- димензије ŠxDxV (mm): 1230x590x380 

- проток ваздуха 1800 m3/h, расположиви напор He = 200 Pa ком 2 

  

3. 

Испорука и монтажа комуникационог кабла за повезивање 

унутрашњих јединица са спољним јединицама Кабл мора бити 

заштићен ширмом против ометање сигнала 5 x 2.5мм2. м 20,00   

4. 

Жичани контролери за унутрашње јединице. Недељни програм 

рада. Подешавање режима рада, жељене температуре и брзине 

вентилатора.                                                    ком 2,00   
5. Испорука и монтажа  бакарних цевних водова, тврде или 

полутврде, у шипкма или бунту, које по квалитету и димензијама 

одговарају СРПС или ДИН стандардима, за транспорт гасне и течне 

фазе фреона. 

    

3/8" – Ø 9,52x0,8 mm м 28,00   

5/8" – Ø 15,88x1,0 mm м 28,00   
6. Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, 

вешалице за цеви, металне розетне, зидне чауре, варење цеви у 

струји азота са материјалом, дисугас, оксиген и ситан потрошни 

спојни и заптивни материјал потребан за монтажу бакарних цеви. 

За позицију се узима 30% од вредности бакарних цеви у претходној 

позицији. Овом позицијом су обухваћена и израда отвора за пролаз 

бакарних цеви, са затварањем отвора након монтаже цевовода. 

За 

позицију 

се узима 

30% од 

вредности 

бакарних 

цеви у 

претходној 

позицији. 0,30   
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7. Испорука и монтажа термичке изолације са парном браном за 

изоловање бакарне цевне мреже (µ>7000; к≤0,041), самогасиве, на 

бази синтетичког каучука, у котуру, дебљине 6,9, односно 13мм (у 

зависности од пречника цеви), у комплету са изолационом траком 

за бакарне цеви. Парну и течну фазу изоловати одвојено. 

    
Ø10x9 mm м 28,00   
Ø15x9 mm м 28,00   

8. Изолација цеви термичком  изолацијом од минералне вуне дебљине 

30 мм у опшивци од алуминијумског лима дебљине 0,5 мм, за 

изолацију бакарне цевне мреже VRF система  ван објекта. м2 2,00   
9. Допуна радног медијума VRF система за грејање и хлађење 

фреоном R410A. Количину допуњеног фреона контролисати 

електронском вагом који треба да буде у складу са техничким 

препорукама произвођача опреме. кг 6,00   
10. Испитивање фреонске инсталације на чврстоћу и непропусност 

азотом или компримованим ваздухом на притиску од Pis=35 бар у 

трајању од 24х. Исушивање фреонске инсталације вакуумирањем. паушално   
11. Испорука и монтажа PPR  цеви за израду мреже за одвод 

кондензата од унутрашњих каналских јединица система за грејање 

и хлађење. 

    

Ø25 mm m 50,00   
12. Ослонци и носачи, колена, конзоле, држачи, цевне обујмице, 

вешалице за цеви и ситан потрошни спојни и заптивни материјал 

потребан за монтажу цеви. За позицију се узима 40% од вредности 

у претходној позицији. Овом позицијом су обухваћена и израда 

отвора за пролаз цеви, са затварањем отвора након монтаже 

цевовода. 

За 

позицију 

се узима 

40% од 

вредности 

у 

претходној 

позицији. 0,40   
13. Испорука и монтажа рекуператора топлоте за припрему свежег 

ваздуха искоришћењем топлоте отпадног ваздуха. Рекуператор 

топлоте је компактне изведбе са вентилаторима за свеж и отпадни 

ваздух, следећих карактеристика: 

ком 1,00   
Vsv = 500 m3/h, Hex = 120 Pa, 230 V / 50 HZ,тежина 44кг, 

димензије:988x1014x273мм 
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14.  

Испорука и монтажа линијских плафонских дифузора за извлачење 

ваздуха, дворедих са регулатором протока. 

 

    

SR 50 L = 1250 mm kom 2,00   
SR 50 L = 2000 mm kom 14,00   

15. Испорука и монтажа линијских плафонских дифузора за убацивање 

ваздуха, дворедих са регулатором протока. 

SR 50 L = 2000 mm ком 12,00   

16. Набавка, испорука и монтажа каналског правоугаоног пригушивача 

звука за  вентилационе системе 

800 x 300; L = 500 mm kom 2,00   
17. Набавка, испорука и монтажа  алуминијумских против кишних 

жалузина, комплет са жичаном мрежом против упада инсеката, са 

контрарамом за уградњу у зид, елоксираних у складу са бојом 

фасаде. 

 ZR  300 x 300 kom 2,00   
18. Набавка, испорука и монтажа  каналских правоугаоних регулатора 

протока са супротносмерним лопатицама 

    

RŽ  200 x 200 kom 2,00   

RŽ  300 x 200 kom 2,00   

RŽ  300 x 300 kom 6,00   
19. Испорука и монтажа канала за убацивање и извлачење  ваздуха 

израђених од поцинкованог  лима дебљине д = 0,5-0.75-1.00-1.25 

мм у зависности од димензије канала. 

Ова ставка се односи на канале правоугаоног попречног пресека, 

комплетно са коленима, прелазним комадима, рачвама. Канали су 

израђени од поцинкованог лима са 275 г/м2 цинка." kg 680,00   
20. Испорука и монтажа елемената за вешање канала, прирубнице, као 

и остали  монтажни  материјал (конзоле, вешаљке, заптивке вијци, 

навртке, подлошке) узима се 30 %  од претходне  позиције. 

узима се 

30 %  од 

претходне  

позиције 0,30   
21. Испорука и монтажа термички изолованих флексибилних веза за 

прикључење и струјних елемената, комплет са материјалом за 

спајање 
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Ø160 m 60,00   
22. Израда, испорука и монтажа еластичних прикључака за 

прикључење вентилационих канала на унутрашње клима јединице 

и рекуператор. Димензије ових прикључака одредити у складу са 

набављеном опремом 

    

300 x 200 mm kom 4,00   

800 x 300 mm kom 2,00   
23. Израда, испорука и монтажа постоља за ношење опреме - спољних 

и унутрашњих клима јединица и рекуператора. Постоља се раде од 

поцинкованих челичних носача kg 110,00 

  

24. Припрема градилишта и магацина. Спољни и унутрашњи 

транспортматеријала и алата. 
паушално   

25. Пробни погон опреме и функционална проба свих система. Израда 

записника. Израда упутства за коришћење. Израда пројекта 

изведеног стања. паушално 

  

26. Подешавање положаја дампера на   на ваздушној страни, мерење 

протока на вентилаторима и дистрибутивним елементима и израда 

елабората о постигнутим параметрима. паушално   
27. Мерење буке генерисане инсталацијамаи израда одговарајћег 

извештаја. паушално   
28. Примопредаја радова, припрема документације за технички пријем 

и завршно чишћење објекта. паушално   

УКУПНО Д1 -  РАДОВИ НА ТЕРМОТЕХНИЧКИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА  (позиције 1 до 23) 

  
  

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
Д1.  КЛИМАТИЗАЦИЈА И ВЕНТИЛАЦИЈА     

 У К У П Н О      
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Ред. 

бр. 

Опис радова 

 

Јединица 

мере 

Количина 

 

Цена по 

јединици мере 

Укупна цена   

без ПДВ-а 

Е1 ОПРЕМА  ЗА  ГАШЕЊЕ  ПОЖАРА  

1 

Ручни преносни противпожарни апарат, ознаке S, пуњен са 

одговарајућом количином сувог праха, намењен за гашење 

почетних пожара А, Б и Ц класе, као и пожара на електричним 

инсталацијама до 1000 волти, који поседује извештаје 

о испитивању у складу са стандардом SRPS EN 3-7:2010 i SRPS 

Z.C2.035 
kg praha  

  

S-3 3 0   
S-6 6 0   

S-9 9 2   
S-50 50 0   

2 

Ручни преносни противпожарни апарат, ознаке CO2,пуњен са 

одговарајућом количином угљендиоксида, намењен за гашење 

почетних пожара A, B i C класе, као и пожара на електричним 

инсталацијама до 1000 волти, који поседује извештаје о испитивању 

у складу са стандардом SRPS EN 3-9:2010 i SRPS Z.C2.040 kg 

CO-2    
CO2-5 5 1   

CO2-10 10 0   

3 

Ручни преносни противпожарни апарат, ознаке FE36, пуњен са 

одговарајућом количином еколошког гаса, намењен за гашење 

почетних пожара A, B i C класе, као и пожара на електричним 

инсталацијама до 10000 волти, који поседује извештаје о 

испитивању у складу са стандардом  

SRPS EN 3-9:2010 i SRPS Z.C2.040 kg gasa    
FE36-2  0   
FE36-6  0   

4 
Ормарић за противпожарни апарат састаклом и бравицом, и са 

уградњом. kom 0   

Е2 ОЗНАКЕ ПУТЕВА ЕВАКУАЦИЈЕ 

1. 

Израда и постављање Плана евакуације који се поставља на улазу у 

објекат, као и на сваку етажу у објекту. (Препорука је да се План 

изради у складу са ИСО 23601 са графичким симболима у складу са 

ИСО 7010) kom 1 

  

2 Израда и постављање знакова за евакуацију. (Препорука је да се kom 8   
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користе графички симболи у складу са ИСО 7010) 

3 Израда и постављање знакова - натписа ИЗЛАЗ kom 2   

 

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Укупна Цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена   са 

ПДВ-ом 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ДЕЛА Е 
A.  ОПРЕМА  ЗА  ГАШЕЊЕ  ПОЖАРА     

Б.  ОЗНАКЕ ПУТЕВА ЕВАКУАЦИЈЕ     

 

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

Ред. бр. Опис радова 
Укупна Цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена   са 

ПДВ-ом 

А ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

Б ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКИ   РАДОВИ     

Ц РАДОВИ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИМ И СИГНАЛНИМ 

ИНСТАЛАЦИЈАМА 
  

  

Д РАДОВИ НА ТЕРМОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА      

Е ОПРЕМА  ЗА  ЗАШТИТУ ОД  ПОЖАРА     

 
У К У П Н О  

  

  
  

  

 

УПУТСТВО: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију радова са обрасцем структуре понуђене цене,  попуни читко, 

оловком која не може бити графитна, да сваку јединичну цену упише посебно за сваку позицију у наставку реда у коме су 

наведене јединице мере, као и њихов производ или збир на месту предвиђеним за то. 

У случају да понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да Техничку спецификацију 

радова са обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни 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 исту. 
Дана __.__. 20__. године                                                                                                                 П О Н У Ђ А Ч 

 

               М.П.   ____________________ 
                              (потпис овлашћеног лица)
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       На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), дана ____.____.2020. године 

закључује се  

У Г О В О Р 
О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  

на реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“ 

 

између: 

1.  ГРАДА НИША, са седиштем у Нишу,    

у улици Николе Пашића број 24, ПИБ:  

100232752,  матични број: 17620541, рачун 

број: 840-157640-83, који заступа 

Градоначелник Дарко Булатовић (у даљем 

тексту: Наручилац), 

           и 

2. ____________________________________

са седиштем у _____________, ул. ________ 

________________________________ бр.___ 

ПИБ: _____________, MБР:_____________, 

ТР:______________ _________, кога заступа 

директор _____________________________, 

           (у даљем тексту: Извођач радова). 

 

 

Уводне одредбе 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке бр. 

404-2/1Р-2019-28, чији је предмет извођење радова на реконструкцији зграде 

Музеја на археолошком налазишту „Медијана“, у Нишу. 

- да је Извођач доставио Понуду број: ________ од ___.___.2020. године, на 

обрасцу понуде, која у потпуности одговара условима и захтевима из 

конкурсне документације, а која је у прилогу Уговора и чини његов саставни 

део;  

- да је Наручилац применом критеријума најниже понуђене цене  утврдио да 

је понуда извођача најповољнија и донео Одлуку о додели уговора број: 

***** од **.**.****.године, којом је Уговор доделио Извођачу.  

За следећа документа ће се сматрати да формирају, да су прочитана и 

протумачена као саставни део овог Уговора, по следећем реду приоритета: 

XII  МОДЕЛ УГОВОРА 
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1. Уговор,  

2. Образац структуре понуђене цене (након аритметичких корекција), 

3. Техничка спецификација радова и/или извођачка спецификација,   

4. Пројектна документација (цртежи),  

5. Понуда Извођача радова број: ________ од ___.___.2020. године, 

6. Динамика извођења радова и 

7. Остали документи који чини саставни део уговора. 

Сматраће се да се различити документи који сачињавају Уговор 

међусобно објашњавају; у случају двосмислености и различитости, 

пресудиће онај документ који има виши степен приоритета према 

горенаведеном редоследу. Анекси ће имати исти приоритет као и документ 

који допуњују.    

Предмет уговора 

Члан 2.  

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са 

извођењем радова на реконструкцији зграде Музеја на археолошком 

налазишту „Медијана“, у Нишу, у свему према Понуди Извођача, Техничкој 

спецификацији - Предмеру и предрачуну и Обрасцу структуре понуђене 

цене, који су у прилогу Уговора и чини његов саставни део. Извођач је дужан 

да изведе радове из става 1. овог члана, а Наручилац се обавезује да Извођачу 

за то плати уговорену цену. 
Добављач ће радове из чл. 1. овог Уговора извести на један од следећих 

начина (заокружити и попунити): 

а)  самостално;  

б)  са подизвођачима: 

____________________________________________________________ из 

______________________________________________________________ 

у износу од ___% од укупне уговорене вредности услугаи део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача и   

____________________________________________________________ из 

_______________________________________________________________ 

у износу од ___% од укупне уговорене вредности услага и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача  

 ___________________________________________________________ из 

__________________________________________________________________ 

у износу од ___% од укупне уговорене вредности услага и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача   

 

в)  заједнички, у групи са: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

   

Извођач је дужан да радовe који су предмет Уговора изведе у складу са 

важећим техничким прописима, нормативима и стандардима. 
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Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се 

обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, 

изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као 

и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог 

уговора. 

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

Вредност  радова из члана 1. овог уговора износи  _______________ 

динара (и словима: _________________________________________________), 

без урачунатог пореза на додату вредност, односно износи _______________ 

динара (и словима: _________________________________________________), 

са урачунатим порезом на додату вредност и представља вредност радова по 

понуди бр. ________ од ___.___.2020. године.  

Вредност радова из става 1. овог члана уговора, не представља укупну 

коначну вредност радова, већ представља вредност радова наведених у 

Техничкој спецификацији радова - Предмеру радова. 

Коначна вредност изведених радова, коју ће Наручилац исплатити 

извођачу радова кроз привремене и окончану ситуацију, утврдиће се на 

основу количине изведених радова и утрошеног материјала, по подацима из 

грађевинске књиге, оверене од стране Надзорног органа, које ће се 

помножити са јединичним ценама, увећано за износ ПДВ-а, с тим што иста 

не може бити већа од процењене вредности јавне набавке. 

Наручилац неће платити вишкове радова који нису извршени у 

складу са техничком документацијом, а за које не постоји изричита 

претходна писмена сагласност Наручиоца, односно ако не постоји 

претходно закључен анекс уговора. 

Јединичне цене, које су прихваћене од стране Наручиоца, а које су 

саставни део Понуде Извођача представљају основ за обрачунавање цене 

изведених радова овог Уговора. Јединичне цене су фиксне и не могу се 

мењати у току трајања уговора, услед повећања цене елемената на основу 

којих је одређена, односно због наступања промењених околности.   

У цену без ПДВ-а, из става 1. овог члана уговора, урачуната је цена 

радова, материјала, радне снаге, потребне механизације, средстава за рад, 

свих видова енергије и воде, цена опреме, унутрашњи и спољни транспорт, 

таксе, дажбине, ноћни рад, рад недељом и празницима, осигурање радника и 

радова, припремни радови, градилишне ограде, скеле, оплате, мобилизације и 

демобилизације градилишта, организација градилишта, мере ХТЗ, режије, 

чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у 

току радова, гаранције и издавање банкарских гаранција, трошкови 

осигурања, израда Пројекта изведеног објекта усклађеног са Законом о 

планирању и изградњи, израда пројекта организације, динамике и 

технологије извођења радова, израда Елабората о уређењу градилишта са 

мерама безбедности и здравља на раду, испитивања и доказивања квалитета, 

трошкови геодетских радова и сви други издаци Извођача за потпуно 

довршење уговорених радова према условима техничке документације, 
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техничких и других прописа и других докумената који су саставни део овог 

уговора и достављени Извођачу.  

Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, 

подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 

према техничкој документацији. 

У цену са ПДВ-ом из става 1. овог члана уговора урачунат је порез на 

додату вредност, у складу са важећом домаћом законском регулативом. 

Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси 

Наручилац посла као порески дужник по основу сваке испостављене 

ситуације. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Плаћање радова наручилац ће вршити сукцесивно, уплатом на текући 

рачун извођача који ће бити наведен  у привременим и окончаној ситуацији 

на следећи начин:  

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама једном 

месечно и окончаној ситуацији, уз важећа средства обезбеђења и полисе 

осигурања, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених 

радова и јединичних цена из усвојене понуде извођача и потписаним од 

стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема 

оверене ситуације од стране Наручиоца. Укупна вредност привремених 

ситуација не може бити већа од 85% вредности уговорених радова без ПДВ.   

Привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у пет 

примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе 

Наручиоцу. Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја 

објекта и коначни обрачун.  

Извођач је у обавези да ситуацију, оверену од стране стручног надзора,  

достави Наручиоцу у року од 7 (седам) дана од дана испостављања ситуације. 

Уколико у истом року део радова буде оспорен, исплата неспорног дела неће 

бити задржана, односно признати радови ће бити уредно оверени, а њихова 

исплата омогућена у складу са условима овог члана. Позиције везане за 

испоруку опреме обрачунавају се кроз привремене ситуације након уградње 

опреме.    

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: 

листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 

другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту 

документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, а копије 

потписаних листова грађевинске књиге доставља уз привремену ситуацију 

као део документације за исплату привремене ситуације, у супротном се неће 

извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права 

приговора. 

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из 

претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за 

које није достављена комплетна документација. 

У случају да радови или било који њихов део нису изведени на 

задовољавајући начин и у складу са позитивним прописима, стандардима и 
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условима из конкурсне документације, Наручилац задржава право да у 

потпуности или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају 

је дужан исплатити неспорни део ситуације. 

Извођач има право на уплату искључиво за радове који су изведени и 

који су део трајних радова. Наручилац нема обавезу да изврши плаћања за 

материјал који је ускладиштен (на градилишту или неком другом месту)  и 

није уграђен као део трајних радова.  

Извођач радова је сагласан да окончану ситуацију може испоставити 

Наручиоцу тек по извршеном прегледу и добијању записника о примопредаји 

изведених радова, потписаног и овереног од стране комисије за примопредају 

радова и коначни обрачун. 

Рок за извођење радова 

Члан 5 

Извођач је дужан да радове изврши у потпуности, у складу са овим 

уговором, понудом, техничком спецификацијом радова и динамиком 

извођења радова и преда Наручиоцу на употребу у року од _________ (не 

дуже од 60 календарских дана) календарских дана. 

Роком извођења радова сматра се период од дана увођења у посао до 

дана сачињавања Записника о извршеној примопредаји уговорених радова. 

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, 

Извођача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:  

  да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку 

документацију и грађевинску дозволу; 

  да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту; 

  да је Извођач Наручиоцу доставио средства обезбеђења/ банкарске 

гаранције за добро извршење посла; 

  да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим 

лицима и стварима трећих лица. 

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. 

Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог 

Уговора уколико није другачије одређено. 

Извођач радова се обавезује да са извођењем радова из предмета овог 

Уговора отпочне одмах а најкасније 7 (седам) дана од датума увођења у 

посао. 

Под роковима за извођење радова, подразумевају се и рокови за 

завршавање појединих фаза радова који су предвиђени динамичким планом 

радова. 

Дан увођења у посао стручни надзор констатује у грађевинском 

дневнику. Стручни надзор води грађевински дневник у који уписује све 

чињенице битне за почетак, трајање и завршетак рока извођења радова и 

води рачуна о поштовању рокова за завршавање појединачних фаза радова 

предвиђених динамичким планом радова.  

О започињању радова извођач и стручни надзор су дужни да обавесте 

наручиоца. Ако извођач не започне радове одмах по увођењу у посао, 

наручилац ће му оставити накнадни примерени рок за отпочињање радова. 
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Ако извођач ни у остављеном року не започне извођење радова, 

наручилац може да једнострано раскине Уговор и истовремено у целости 

уновчи средство обезбеђења/банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

као и да захтева од Извођача накнаду штете до износа стварне штете, која ће 

се утврдити од стране вештака кога ангажује Наручилац, о чему сагласност 

даје Извођач потписивањем Уговора. 

Утврђени рокови извођења радова су фиксни и не могу се мењати без 

сагласности Наручиоца, односно могу се мењати само у случајевима 

наведеним у конкурсној документацији и моделу уговора.  

У року наведеном у ставу 1. овог члана, Извођач је дужан да прибави 

сву документацију неопходну за технички преглед изведених радова. 

 

Динамика извођења радова 

Члан 6. 

Извођач је у обавези да одмах по закључењу уговора а најкасније до 

дана увођења у посао достави Наручиоцу детаљан Динамички план радова, у 

шест примерака.  

Саставни део динамичког плана радаова су: план ангажовања потребне 

радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на 

градилишту, план набавке потребног материјала, финансијски план 

реализације извођења радова, пројекат организације градилишта и исти мора 

садржати и прву позицију: припреме и формирање градилишта и последњу 

позицију: отклањање недостатака. 

Извођач изводи радове  у складу са Динамиком извођења радова. 

Динамика извођења радова ће се, у току трајања рока извођења радова, 

усаглашавати са захтевима Наручиоца и стручног надзора, тако да радови 

буду изведени у уговореном року.  

У складу са захтевима наручиоца и надзорног органа, Извођач је у 

обавези да достави ревидирану Динамику извођења радова Наручиоцу, преко 

Надзорног органа, у року од 4 дана од дана пријема захтева.   

Извођач није овлашћен да у оквиру ревидиране детаљне Динамике 

врши било какве измене постојећих и одобрених кључних датума, без 

претходног писаног одобрења Надзорног органа, а по претходно добијеној 

сагласности Наручиоца.  

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, наручилац, по 

добијању текве информације од стручног надзора,  може да захтева од 

извођача да  уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више 

извршилаца, без права на повећање  трошкова или посебне накнаде за то. 

Наручилац ће захтевати, а Извођач је дужан да му подноси периодичне 

извештаје о стању извођења радова и предузимање мера којима се осигурава 

усвојена динамика извођења радова. 

Уколико постоји оправдана сумња у то да ће радови бити изведени у 

уговореном року, наручилац има право да затражи од извођача да предузме 

потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово 

усклађивање с уговореном динамиком радова. 

Уколико Наручилац утврди да је дошло до кашњења у извођењу радова у 

односу на динамички план који ће Извођач доставити Наручиоцу у складу са 
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овим Уговором, укључујући и кашњење у изради Пројекта изведеног објекта, 

Извођач је дужан, да на захтев Наручиоца или Стручног надзора, о свом 

трошку кашњење у динамици извршења надокнади повећањем броја 

извршиоца на градилишту, уз претходну корекцију пројекта организације и 

динамике извођења радова који мора бити усаглашен са наручиоцем. 

 

Члан 7. 

Извођач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима 

које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом 

обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих 

је извођење радова обустављено. 

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност 

надзорног органа, а по претходно добијеној сагласности Наручиоца. Као 

разлози због којих извођач  може захтевати привремено обустављање 

сматраће се нарочито: 

- наступања природних догађаја (пожар, поплава, земљотрес, 

изузетно лоше време науобичајено за годишње доба и за место на коме се 

изводе радови и сл.), 

- мере предвиђене актима надлежних органа; 

Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због 

које су радови обустављени. 

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, 

потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и 

једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова, односно 

рок за извођење радова престаје да тече док су на снази сметње које су 

довеле до привремене обуставе радова. 

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и 

грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су 

радови изведени у уговореном року. 

У случају привременог обустављања радова извођач је дужан да већ 

изведене радове заштити од пропадања предузимањм одговарајућих мера 

заштите. 

 

Продужење рока извођења радова 

Члан 8. 

Извођач радова има право да захтева продужење рока за извођење 

радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења 

обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.  

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу 

стручног надзора и Наручиоца и пратећом документацијом, Извођач подноси 

Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају 

завршетак радова у уговореном року, а најкасније десет дана пре истека 

коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без 

сагласности Наручиоца. Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити 

рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова 

затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. 

Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о 
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кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење 

изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог 

рока за завршетак радова. 

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

продужење рокова, сматрају се нарочито:  

1) услови за извођење радова у земљи или води, који нису 

предвиђени техничком документацијом; 

2) закашњење увођења Извођача радова у посао; 

3) закашњење у испоруци опреме, ако опрему набавља наручилац 

или је испоручује лице које је наручилац одредио; 

4) непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења 

радова није знао нити је могао знати да се морују извести, 

5) вишкови радова преко 10% од уговорених количина радова и 

6) поступци наручиоца којима је извођач спречен да изводи радове, 

односно због којих је извођење рдова знатно отежано, као што су, кашњење у 

отклањању недостатака у техничкој документацији на основу које се изводе 

радови, кашњење у исплатама по ситуацијама и сл. 

У последњем  случају извођач може обустави радове тек по истеку 

примереног рока који је оставио наручиоцу за испуњење обавеза.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог 

уговора о томе постигну писани споразум, у складу са одлуком коју 

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

Извођач је дужан да, у уговореном року односно без права на 

продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10 % од уговорених 

количина.  

Ако Извођач радова касни са извођењем радова, нема право на 

продужење уговореног рока због околности које су настале у време 

кашњења. 

Уговорна казна, раскид уговора  и накнада штете 

Члан 9. 

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у 

уговореном року, Наручилац може наплатити уговорну казну умањењем 

износа који је исказан у окончаној ситуацији. 

  У случају да дође до прекорачења уговореног рока, Извођач се 

обавезује да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки календарски дан 

кашњења у висини од 0,2 % од укупне вредности радова без ПДВ-а, која је 

утврђена у Уговору, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% 

од вредности уговорених радова без ПДВ-а. 

Извођач нема право да плати уговорну казну и одустане од Уговора. 

Наручилац поред наплате уговорне казне има право по свом избору и 

да једнострано раскине уговор, као и право да извођење радова додели 

другом извођачу или пројектанту о трошку извођача,  право да се наплати 

активирањем банкарске гаранције за добро извршење посла и у следећим 

случајевима:   

•  због су неквалитетно и неблаговремено изведених радова од стране 

Извођача, 
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•  због неиспуњења свих уговорних обавеза Извођача, 

•  због коришћења неквалитетних материјала од стране Извођача, 

•  због уградње неквалитетне опреме од стране Извођача и 

•  због неизвршавања уговорне обавезе односно непоступања по примедбама 

надзорног органа и наручиоца од стране извођача и неотклањања свих 

уочених недостатка у остављеном року од стране извођача. 

Наручилац у сваком случају има право на накнаду штете и може 

захтевати накнаду штете уколико је због кашњења у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, с 

тим што је терет доказивања постојања и износ штете на наручиоцу. 

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 доказивања 

узрока који је довео до оправданог закашњења у извођењу радова је на 

Извођачу радова, а Наручилац цени оправданост предочених доказа. 
 

Обавезе Извођача радова 

Члан 10. 

Извођач радова се обавезује да изведе  уговорене радове, у складу са 

важећим прописима, техничким прописима, нормативима, техничком 

документацијом и овим Уговором,  и да исте по завршетку радова преда 

Наручиоцу радова. 

Сматра се да је Извођач пре давања понуде обишао локацију за 

извођење радова и да се упознао са постојећим стањем и свим другим 

неопходним подацима које је, уколико није добио од Наручиоца, а сматра их 

неопходним, дужан да сам прибави, да је упознат са локацијама депоније 

материјала, да се упознао са постојећим путевима, осталим саобраћајницама 

и објектима, да се упознао са свим битним елементима који имају утицај на 

организацију градилишта, да је испитао и проверио постојеће изворе за 

снабдевање материјалом и енергијом, као и све остале околности које су од 

утицаја за извођење радова, да је у свему проучио документацију за извођење 

радова, да је дошао до свих потребних података који утичу на извођење 

радова и да је на основу тога, поднео своју понуду. Уколико Понуђач 

пропусти да утврди све податке који утичу на извођење радова, то га неће 

ослободити било које одговорности и ризика за извођење радова. Извођач је 

дужан да о сопственом трошку организује чуварску службу на градилишту и 

предузме друге одговарајуће мере осигурања (расвета градилишта и 

ограђивање). 

Извођач радова је у обавези да: 

1) да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању  

одговорног  Извођача радова;  
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2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно 

прегледа и  брижљиво проучи и уколико утврди да делови техничке 

документације, упутства  стручног надзора или друга документација нису у 

складу са важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја на 

стабилност, исправност и квалитет изведених радова, достави у писаном 

облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање у 

року од 7 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације. 

Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 

недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати 

непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и 

брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и 

цену извођења радова;  

3) Радови по изменама и допунама техничке документације могу се 

изводити само ако су измене и допуне, настале на основу непредвиђених 

околности, пропуста у техничкој документацији и у циљу добијања бољих 

техничких решења током извођења радова, усвојене од стране Наручиоца, 

Пројектанта и Стручног надзора. Извођач може да предложи Наручиоцу 

измене и допуне техничке документације. Измене морају бити достављене у 

виду цртежа са решеним детаљима, потписаних и оверених личном лиценцом 

извођача радова, на шта се мора добити сагласност Пројектанта и Стручног 

надзора. 

Извођач је дужан да на време, путем грађевинског дневника, од Стручног 

надзора тражи потребна објашњења техничких услова и осталих докумената. 

Ако то не учини нема право на надокнаду због застоја у раду или измене 

изведених радова због одступања од докумената или уговора. 

4) У случају потребе за изменом одговорног лица, 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; 

5) да одмах по потписивању уговора а најкасније до дана увођења у посао, 

достави стручном  надзору динамични план извођења радова. Саставни део 

динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план 

ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке 

потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, 

пројекат организације градилишта;  

6) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну 

таблу у  складу са важећим прописима;                       

7) да се строго придржава мера заштите на раду;  

8) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је 

завршио  радове и да је спреман за њихову примопредају; 

9)  да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом из 

члана 1. Уговора, важећим техничким и другим прописима који регулишу 

предметну материју, стандардима, техничким нормативима и нормама 

квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме,  
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грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим 

уговором; 

10) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену 

испоруку  уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором 

преузетих радова; 

11) 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; 

12) да обезбеди градилиште у складу са законом, а уколико се за то укаже 

потреба и двадесетчетворосатну чуварску службу; 

13) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће  

обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац 

радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа 

за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу 

радова; 
14) да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и 

безбедности на раду за све своје запослене и сва друга лица на градилишту 
или на другим местима на којима могу бити угрожена; 

15) да уредно води о сопственом трошку градилишну документацију и све 

књиге предвиђене законом и другим прописима  Републике Србије; 

16) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању  

одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно 

документацију на основу које се објекат гради; 

17) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

18) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу 

количине и  квалитета употребљеног материјала; 

19) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 

радова  датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од 

конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или 

поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, 

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

доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

20)  да се сав шут и смеће односи редовно са градилишта, као и да 

одбезбеди прикључак и одржава систем одвођења отпадних вода с 

градилишта. Ове позиције рада се неће посебно наплаћивати, већ су 

укључена у Уговорену цену. Ако Надзорни орган закључи да се Извођач не 

брине о одржавању градилишта чистим, Наручилац има право да уведе 

специјализовану фирму о трошку Извођача која ће бринути о чистоћи 

градилишта. 

21) да обезбеди прикључке и несметено снабдевање градилишта 

електричном енергијом и водом – пијаћом и техничком, за потребе извођења 

радова и особље Наручиоца. Трошкове прикључка, као и рачуне за утрошену 

струју и воду у току радова сноси Извођач и то почев од рачуна за месец у 

којем почињу радови и закључно са рачуном за месец у коме ће радови бити 

завршени; 

22) да уграђује материјал, делове, инсталације и опрему врсте и типа која у 

потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и 
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стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету - сертификате, о свом 

трошку; 

23) да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и 

набављене опреме, с тим да  отклањању недостатка у гарантном року за 

изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему 

писаног позива од стране Наручиоца; 

24) да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту - 

локацији извођења радова и на суседним објектима; 

25) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио 

радове и да је спреман за њихов пријем; 

26) да без одлагања писмено обавести Наручиоца о упису потраживања по 

основу Уговора у Регистар заложног права, односно о било којој промени у 

вези са статусом предузећа, адресом и променом других важних података; 

27) Да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова 

уколико се утврде неправилности и недостаци; 

28) Уколико Извођач радова одступи од техничке документације обавеза 

извођача је да достави пројекат изведеног стања; 

 

Члан 11. 

Уколико Наручилац односно Надзорни орган утврди да употребљени 

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

забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене 

организације за контролу квалитета. 

Извођач 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 објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши 

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

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач 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 12. 

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац 
има обавезу: 

 да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 

2. и 3. овог уговора; 

 да присуствује увођењу Извођача у посао; 

 да приликом закључења Уговора, Извођачу преда инвестиционо-

техничку документацију и грађевинску дозволу; 

 да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној 

инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на 

видно место на градилишту; 
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 да Извођача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз 

градилишту; 

 да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди 

координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова 

и да обезбеди израду Плана превентивних мера, уколико је то 

предвиђено важећим прописима; 

 да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 

2. и 3. овог уговора; 

 да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по 

свим испостављеним ситуацијама; 

 да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача; 

 да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни 

обрачун са стручним надзором и Извођачем. 

 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 13. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у 

грађевински  дневник. 

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и 

захтевима  надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу 

којих су стављене примедбе и то на  сопствени трошак. 

Средства  финансијског обезбеђења  

Члан 14. 

 

ДОБРО, КВАЛИТЕТНО И У РОКУ ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА: 

Извођач радова се обавезује да најкасније у року од 7 (седам) дана од 

дана закључења уговора, преда Наручиоцу оригинал банкарске гаранцију, на 

износ од 2.000.000 динара.  

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први 

позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди 

наручилац.   

Банкарску гаранцију за добро, квалитетно и у року извршење 

уговорних обавеза наручилац ће наплатити у случају да Извођач радова не 

буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на начин и под условима 

предвиђеним уговором. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла, је са роком важности 

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

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

продужење рока важења банкарске гаранције, за исти број дана за који ће 

бити продужен и рок за завршетак радова.  

Наручилац има право да уновчи банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде ако Извођач у року из става 1. овог уговора, не достави банкарску 

гаранцију за добро, квалитетно и у року извршење посла. 

Било који новчани износ задржан у складу са овим чланом треба да 

послужи као обезбеђење Извођачевог извршења уговорних обавеза и 
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Наручилац га може употребити у случају губитака насталих као резултат 

кршења Уговора или немара Извођача, укључујући, али не ограничавајући се 

само на радове са недостацима, недовршене радове или кашњење од стране 

Извођача као и у случају неоснованог раскида уговора од стране Извођача.  

Да би се избегла свака сумња, уз писмено обавештење треба да се 

достави писмена изјава Наручиоца упућена Извођачу у којој се наводи да је 

Извођач прекршио Уговорне обавезе, као и која је природа таквог кршења. За 

потребе Извођачеве обавезе да изврши плаћање, таква изјава ће бити 

довољан доказ о кршењу Уговора.  

 

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ: 

Извођач је у обавези да у тренутку примопредаје предмета радова, 

Наручиоцу преда оригинал банкарску гаранцију, као средство обезбеђења за 

отклањање грешака у гарантном року, на износ од 1.000.000 динара, у 

тренутку примопредаје предмета уговора.  

Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први 

позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди 

наручилац.  

Трајање банкарске гаранције је најмање 30 дана дуже од дана истека 

гарантног рока одређеног моделом уговора.  

Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за 

отклањање грешака у гарантном року, Наручилац има право да уновчи 

банкарску гаранцију и да на терет тих средстава уступи отклањање грешака 

другом извођачу. 

Достава банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном 

року је услов за оверу окончане ситуације. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив 

Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке, мане и оштећења која 

настану због неквалитетно или непрописно изведених радова или због 

употребљених материјала који не одговарају уговореној намени или 

уговореном квалитету материјала. 

Ако уклањање недостатака за које је Извођач одговоран изазове друга 

оштећења објекта, Извођач је дужан да и та оштећења отклони о свом 

трошку. 

Уколико Извођач не поступи у складу са наведеним обавезама из овог 

члана Уговора, Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује 

другог извођача на терет средстава извођача, односно да средство обезбеђења 

за отклањање грешака у гарантном року поднесе на наплату. 

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 

Наручилац не сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем 

недостатка у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их 

у року и у складу са достављеним захтевом. 

 

ОСИГУРАЊЕ 

Члан 15. 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова о свом трошку, код 

осигуравајућег друштва осигура радове, запослене који их обављају, опрему 
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и материјал од свих ризика, до потписивања записника о примопредаји 

радова и предаји радова Наручиоцу, у складу са важећим прописима о 

осигурању, као и да оригинал или оверену копију полисе осигурања, у складу 

са важећим прописима о осигурању достави Наручиоцу.  

Ако настане било која штета на градилишту, а проузрокована је 

непажњом Извођача или непоштовањем правила прописаних у уговорној 

документацији, Извођач је дужан да надокнади све настале трошкове 

односно целокупну штету. 

Осигурање градилишта и радова мора бити тако уговорено да полиса 

гласи на Наручиоца, да су Наручилац и Извођач осигурани за случај настанка 

штете трећим лицима и имовини на градилишту у вези са извођењем радова 

од почетка извођења до преузимања радова, и то тако што ће: минималан 

износ одговорности за штету насталу на градилишту износити 100% 

уговорене вредности радова и минималан износ за одговорност за штету 

насталу трећим лицима и имовини трећих лица износити 100% уговорене 

вредности радова.  

Извођач је дужан да достави Наручиоцу оригинал или оверену копију 

полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 

стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему 

према важећим законским прописима, пре почетка извођења радова. 

Наручилац има право да активира средство обезбеђења/банкарску 

гаранцију за озбиљност понуде ако му Извођач не достави полисе осигурања 

из става 1. и 4. овог члана најкасније до почетка извођења радова. 

До примопредаје изведених радова ризик случајних пропуста и оштећења 

радова, материјала и опреме сноси Извођач. 

У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на 

Наручиоца. 

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима. 

 Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да 

достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 4. овог 

члана, са новим периодом осигурања. 

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

и мере противпожарне заштите. 

 Уколико извођач радова не поступи у складу са овогим чланом 

уговора, признаје своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и 

једини сноси накнаду за све настале материјалне и нематеријалне штете, при 

чему овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора. 

 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 16. 

 Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје 

у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које 

онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за 

редовну употребу, односно употребу одређену уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи _______ месеци 

(најмање 24 месеца) и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни 

рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком 
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произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што исти не 

може бити краћи од 24 месеца и извођач радова дужан да сву документацију 

о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, 

прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив 

Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на 

уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који  

нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована 

овим недостацима. 

 Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у 

року од 5 дана по пријему писаног позива од стране наручиоца, Наручилац ће 

моћи да о трошку Извођача ангажује треће лице да изврши поправке тако 

што ће  активирати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року. 

 Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року 

не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака 

из става 1. Овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду 

штете, до пуног износа стварне штете. 

 

КВАЛИТЕТ УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА 

Члан 17. 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате 

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за 

објекте те врсте у складу са пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити 

издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Извођач је дужан да пре допреме, односно употребе одговарајућих 

материјала, полупроизвода и готових производа прибави доказе о 

претходним испитивањима квалитета и подобности материјала, 

полупроизвода и готових производа, које је понудио, односно овлашћене 

српске институције, а Извођач их предаје Стручном надзору ради прегледа и 

давања одобрења. 

 Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара 

стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову 

употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 

контролу квалитета. 

 Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа 

испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби 

материјал који не одговара квалитету. 

 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 

безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да 

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

техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова 

у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице 

на терет Извођача радова. 

 Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са 

законом којим се уређује планирање и изградња.  
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 Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због 

тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима 

Наручиоца. 

 

АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

Члан 18. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених 

обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам 

извео. 

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за 

добро, квалитетно и у року извршење посла и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. 

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у 

понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала 

трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за 

подизвођача и уколико за то, добије претходну сагласност Наручиоца. 

 

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 

Члан 19. 

 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 одмах застане са том врстом радова и писаним путем 

обавести стручни Надзор и Наручиоца о томе, да достави преглед вишкова 

радова са количинама по позицијама, предлог измене јединичних цена и 

предлог продужетка рока извођења радова уколико евентуални вишкови 

радова прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције 

радова, као и да затражи писмену сагласност за извођењем вишкова 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).  

Наручилац је у обавези да, по пријему мишљења надзорног органа о 

оправданости вишкова радова, да сагласност извођачу на извођење вишкова 

радова, одмах донесе Одлуку о измени Уговора, на основу које ће закључити 

Анекс Уговора са Извођачем радова, на основу Одлуке о измени уговора у 

складу са чл. 115. ЗЈН. 

 Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове 

које је извршио без сагласности Наручиоца. 

 Вишкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, а који 

не прелазе 10% за поједине позиције радова, третирају се као уговорени 
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радови и за њих важи уговорена јединична цена и уговорени рок завршетка 

радова из понуде Извођача.  

 У тренутку закључења Анекса, Извођач се обавезује да преда 

Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла (једну бланко соло 

меницу печатом оверену и потписану, захтев 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% од 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 7 (седам) дана дужи од 

дана истека рока за коначно извршење посла уговореног Анексом. 

Уколико Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима, на 

начин и под условима предвиђеним Анексом уговором, Наручилац може 

реализовати банкарску гаранцију за добро извршење посла на коју може 

унети износ у висини од 10% од укупне вредности радова без ПДВ 

уговорених Анексом. 

 

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 20. 

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 поступку јавне набавке без објављивања 

позива за подношење понуда, по претходно добијеном мишљењу Управе за 

јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

 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 непредвиђених радова 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.  



 

88/95 

 

  У поступку јавне набавке за уговарање непредвиђених радова, Извођач 

радова је обавезан да достави понуду за непредвиђене радове у року из 

позива за подношење понуде, у складу са конкурсном документацијом. 

Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 

Изведени додатни радови без закљученог уговора, су правно неважећи. 

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. 

 

ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 21. 

 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  и стручни надзор су дужни да, истог дана када наступе 

околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и достави му 

писани захтев извођача и писану сагласност стручног надзора о потреби за 

извођењем хитних непредвиђених радова. 

Наручилац може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена 

морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте 

Извођача.  

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, 

на терет Наручиоца. 

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање 

хитних непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на 

правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио 

Наручиоца и доставио му писану сагласност стручног надзора о потреби за 

извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана. 

 У поступку уговарања хитних непредвиђених радова, наручилац  ће 

поступити у складу са чланом 36. ст. 1. тач. 3. Закона о јавним набавкама.   

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 22. 

Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно 

свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, 

односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда 

употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за 

извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта 

не би могла да се изврши контрола изведених радова. 

 Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова 

са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се 

објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе 

на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 
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 Извођач радова о завршетку уговорених радова у писаној форми 

обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у 

грађевински дневник. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 

(петнаест) дана од завршетка радова. 

 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је 

чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача 

радова, уз присуство Стручног надзора. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, 

попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са 

приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка 

уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења 

или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони 

без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у 

року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 

Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет 

Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац 

ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача 

радова примити на коришћење изведене радове. 

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац. 

 

КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

Члан 23. 

 Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује 

Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у 

грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена 

из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

 Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с 

тим да почиње одмах по примопредаји радова, а завршава се најдуже за 10 

дана. 

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно 

је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача 

радова, уз присуство Стручног надзора. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са 

Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених 

радова. 

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. 
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 24. 

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у 

свему према одредбама Закона о облигационим односима. 

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља 

другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема 

изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије 

извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити 

Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у 

складу са Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид 

уговора и доставља се другој уговорној страни. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове 

обезбеди од пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле 

свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и 

пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са 

Законом о планирању и изградњи, док су све уговорне стране дужне да 

сачине записник комисије о стварно изведеним радовима и записник 

комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана 

раскида Уговора. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка 

средстава за његову реализацију. 

 

ИЗМЕНЕ УГОВОРА 

Члан 25. 

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења 

поступка  јавне набавке, да измени уговор и повећа обим радова који су 

предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у 

току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би 

био остварен у потпуности.   

Вредност повећаног обима радова – вишкова радова не може бити већа 

разлике између процењене вредности јавне набавке и вредност радова по 

понуди бр. ***** од **.**.****. године, датој у чл. 3. ст. 1. овог уговора.  

Измена уговора у циљу продужења рока за извођење радова дозвољена 

је у случајевима из члана 8. ст.3. овог уговора. 

 

Члан 26. 

У случају потребе извођења непредвиђених радова и хитних 

непредвиђених радова, наручилац ће закључити нови уговор којим ће се 

дефинисати рок за извођење тих радова као и вредност тих радова, на начин 

предвиђен чл. 21 и 22. овог уговора и применом одредби Закона о јавним 

набавкама. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

СХОДНА ПРИМЕНА ДРУГИХ ПРОПИСА 

Члан 27. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се 

одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, позитибвноправним 

прописима којима се уређује планирање и изградња, одредби Посебних 

узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 28. 

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. 

 
Члан 29. 

Овај уговор се сматра закљученим  када га потпишу обе уговорне 

стране, и ступа на снагу даном предаје средстава обезбеђења/ банкарске 

гаранције за добро извршење посла, Наручиоцу од стране Извођача радова и 

полиса осигурања. 

 

  Члан 30. 

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 4 (четири) примерка, а 

Извођач радова 2 (два) примерка. 

 

 

    Н А Р У Ч И Л А Ц                                           ИЗВОЂАЧ РАДОВА  

        За ГРАД НИШ       

    ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

   ___________________                                  ____________________ 

        Дарко Булатовић                                          
 

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће 

Наручилац закључити са понуђачем коме буде додељен уговор. 

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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XIII  ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

  

 Понуђач _______________________________________, даје следећу 

 

 

ИЗЈАВУ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

 

 Изјављујем, да се понуђач ______________________________________ 

са седиштем у ________________, обавезује да ће, уколико у поступку јавне 

набавке извођења радова на реконструкцији зграде Музеја на археолошком 

налазишту „Медијана“, ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28, буде изабран као 

најповољнији и уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу 

радова, одмах по закључењу уговора, а најкасније у року од 5 (пет) дана од 

дана закључења уговора, Наручиоцу доставити оригинал или оверену копију 

полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 

стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова  тј. до 

предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

 

Дана __.__. 2020. године 

                                                                            П О Н У Ђ А Ч 

         

М.П. _______________________ 

                  (потпис овлашћеног лица) 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву 

потписује овлашћени представник групе понуђача. 
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XIV      ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач доставља укупан износ 

и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку извођења радова 

на реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“, ЈН 

брoj 404-2/1Р-2020-28, 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 __.__. 2020. године                          

    П О Н У Ђ А Ч 

 

                             М.П._______________________ 

             (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, печатом оверен и потписан. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 

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

ће попунити, потписати и печатом оверити образац.                                            
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XV ИЗЈАВА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

  

 Понуђач _______________________________________, даје следећу 

 

 

ИЗЈАВУ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 Понуђач_____________________________________________________с

а седиштем у ____________________, обишао је локацију, где ће се изводити 

радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и 

извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне 

информације потребне за припрему понуде ради учествовања у поступку 

јавне набавке извођењa радова на реконструкцији зграде Музеја на 

археолошком налазишту „Медијана“, ЈН брoj 404-2/1Р-2020-28. 

 Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они 

сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни 

обиму радова. 

  

 

Овлашћени представник понуђача       Представник наручиоца  

 

________________________    ________________________ 

 

________________________    ________________________ 

 

 

 

 

Дана: __. __. 2020. године 

 

НАПОМЕНА: Изјава о обиласку локације се прилаже уз понуду. Изјаву 

потписује овлашћени представници понуђача, односно овлашћени члан 

групе понуђача и представник Наручиоца. 
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Пример потврде о референцама 

 

 

Назив референтног наручиоца  

Седиште  

Контакт особа и телефон  

 

 

П О Т В Р Д А 

 

Овим потврђујемо да је понуђач _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

у периоду од ___________________ до ___________________, успешно извео  

________________________________________________________________ 

радове на објекту/локацији _________________________________________ 

________________________________________________________, за потребе 

________________________________________________________________. 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача 

_______________________________________________________________, ради 

учешћа у поступку јавне набавке бр. 404-2/1Р-2020-28, - извођења радова на 

реконструкцији зграде Музеја на археолошком налазишту „Медијана“ у Нишу 

и у друге сврхе се не може користити. 

 

Место: ____________ 

Датум: ____________ 

 

  Тачност података потврђује 

  Референтни наручилац 

   

   

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 


