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ГРАД   НИШ – ГРАДСКА  УПРАВА   ГРАДА  НИША 

18000 Ниш, Ул. Николе Пашића број 24, 
 

 

 

 
 

      

КОНКУРСНА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

У складу са чланом 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 

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

чланом 6. Правилникa о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС", број 86/2015) и Одлуком о покретању поступка 

број 4197-3/2019-31 од 04.12.2019. године, Комисија за јавну набавку, 

образована Решењем наручиоца - Секретаријата за инвестиције брoj 4197-

4/2019-31 од 04.12.2019. године, сачинила је конкурсну документацију за 

отворени поступак јавне набавке извођења посебних грађевинских радова, 

изузев радова на крову, на санацији зграде Завода за плућне болести и 

туберкулозу Ниш, јавна набавка бр. 404-2/67Р/2019-28. 

 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Рок за подношење понуда 15.01.2020. године до 12:00 часова 

Јавно отварање понуда 15.01.2020. године у 12:30 часова 

 

 

 

 

 

 

Ниш, децембар 2019. године 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

 Образац број 1 3 

I Општи подаци о јавној набавци 4 
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20 
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ОБРАЗАЦ БР. 1 

 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

Назив:___________________________________________________________ 

Адреса седишта: ________________________________________________ 

Контакт особа:___________________________________________________ 

Телефон/телефакс:_______________________________________________ 

email:___________________________________________________________ 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША - СЛУЖБА ЗА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Ул. 7. јули бр. 6, 18000 НИШ 

(канцеларија бр. 13, први спрат) 

 

 

 

 

ПОНУДА 

за отворени поступак јавне набавке извођења посебних грађевинских 

радова, изузев радова на крову, на санацији зграде Завода за плућне 

болести и туберкулозу Ниш,  

јавна набавка бр. 404-2/67Р/2019-28. 

 

 

 

 

 

 

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

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

17620541, ПИБ: 100232752; 

Адреса: Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш. 

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

nabavke/ 

 

Предмет јавне набавке је извођење посебних грађевинских радова, 

изузев радова на крову, на санацији зграде Завода за плућне болести и 

туберкулозу Ниш, јавна набавка бр. 404-2/67Р/2019-28. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45262000 Посебни грађевински занатски радови, изузев радова на крову 

45310000 Радови на увођењу електричне инсталације 

45331100 Радови на инсталацији централног грејања 

45232410 Радови на канализационој мрежи 

 

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 извођењу радова. 

 

Контакт особе: Драган Петковић из Секретаријата за инвестиције и Ивана 

Стојановић из Службе за јавне набавке, e-mail: javne.nabavke@gu.ni.rs, сваког 

радног дана (од понедељка до петка) у периоду од 07:30 до 15:30 часова. 

 

 

II  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Врста критеријума за доделу уговора 

 Критеријум за доделу уговора је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.  

 

Критеријум на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом 

понуђеном ценом 

 У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом 

понуђеном ценом, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је, у 

достављеној понуди, понудио краћи рок извођења радова. 

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом 

понуђеном ценом и истим роком извођења радова, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

 

 

 

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

 

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке 

извођења посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на 

санацији зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, јавна 

набавка бр. 404-2/67Р/2019-28, објављен је дана 16.12.2019. године на 

Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке http://portal.ujn.gov.rs/ и 

званичноj интернет страници Града Ниша http://www.ni.rs/gradska-

uprava/javne-nabavke/ 

  

КОМПЛЕТНОМ ПОНУДОМ СМАТРАЋЕ СЕ СВАКА ПОНУДА КОЈА 

САДРЖИ: 

 

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

услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, таксативно наведене у 

делу конкурсне документације - Услови за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутство како се доказује 

испуњеност тих услова; 

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

јавним набавкама - попуњен и потписан.  

* Изјаву понуђача - уколико понуђач самостално подноси понуду,  

или 

* Изјаву понуђача и подизвођача - уколико понуђач подноси понуду 

са подизвођачем, 

или 

* Изјаву групе понуђача - уколико понуду подноси група понуђача. 

НАПОМЕНА:  Понуђачи достављају једну од три изјаве у зависности од 

начина наступа. 

в) Образац понуде – попуњен и потписан; 

д) Техничку спецификацију радова са обрасцем структуре понуђене 

цене – попуњену и потписану; 

г) Модел уговора – попуњен и потписан; 

д) Средство обезбеђења за озбиљност понуде: 1 (једна) бланко соло 

меница (која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије) са меничним овлашћењем, копија захтева за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са 

овереним пријемом истог од стране пословне банке или извод из Регистра 

меница и овлашћења са званичне интернет сранице Народне банке 

Србије и копија картона депонованих потписа. 

НАПОМЕНА:  Меница не сме бити перфорирана. 

ђ) У случају подношења заједничке понуде, доставити Споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у 

тач. 7. овог Упутства; 

http://portal.ujn.gov.rs/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/
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е) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова 

припреме понуде - попуњен и потписан. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 

не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.  

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

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 

узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди; 

НАПОМЕНА:Достављање обрасца трошкова припреме понуде није 

обавезно. 

ж) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да 

изради, потпише и достави у склопу понуде.  

 

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. Уколико је одређени документ на страном 

језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и 

превод тог документа на српски језик без обавезе овере од стране овлашћеног 

судског тумача.   

 

2. Начин подношења понуде 

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу: Град Ниш 

- Градска управа града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Ул. 7. 

јули бр. 6 (канцеларија број 13, први спрат), најкасније до 15.01.2020. 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. 7. јули бр. 6 

(канцеларија на првом спрату). 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 

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

сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на коју понуђач лепи попуњен 

Образац бр. 1. из конкурсне документације и уписује назив, адресу седишта, 

контакт особу, телефон, телефакс и e-mail подносиоца понуде или уписује 

следеће податке: назив, адресу седишта, телефон и контакт особу подносиоца 

понуде - понуђача, назив и адресу примаоца понуде - Градска управа Града 

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

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

ОТВАРАТИ“. 

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

пријема понуде/измене понуде/допуне понуде/ опозива понуде, без одлагања, 

на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележи датум и време 
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пријема и да у деловодној документацији евидентира број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико референт уочи неправилности приликом 

пријема понуде/измене понуде/допуне понуде/опозива понуде (нпр. понуда 

није означена као понуда па је отворена, достављена је отворена или 

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

и достави је члановима комисије.  

Примљене понуде чува референт до момента отварања понуда када их 

предаје комисији.  

Наручилац не одговара за оштећења коверте или кутије настале у 

транспорту и за неадекватно достављење понуде. 

Уколико је понуда достављена непосредно, прималац понуде Град 

Ниш, Градска управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, 18000 Ниш, Ул. 

7. јули бр. 6, предаће понуђачу потврду пријема понуде у којој ће навести 

датум и сат пријема понуде.  

  Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење 

понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу 

понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Понуда мора обавезно садржати попуњене и потписане све тражене 

обрасце из конкурсне документације или обрасце сачињене, попуњене и 

потписане од стране понуђача под условом да исти садрже све податке који 

су наведени у обрасцима из конкурсне документације. 

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним 

словима (оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног 

лица понуђача, а у свему у складу са обрасцима из конкурсне документације.  

Приликом сачињавања понуде, употреба печата није обавезна у складу 

са Законом о привредним друштвима («Сл. гласник РС» бр. 36/11, 99/11, 

83/14 - др. закон, 5/15, 44/18 и 95/18). Наиме, понуђач који у свом пословању 

не употребљава печат у складу са законом и оснивачким актом, није дужан 

да тражену документацију оверава печатом. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 

се определи да претходно попуњене обрасце дате у конкурсној 

документацији потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

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

обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача која 

претходно попуњена мора бити потписана од стране сваког понуђача из 

групе понуђача.  

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

из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве 

групе понуђача, наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи 

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

а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона о јавним 

набавкама. 

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

потребно је назначити на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и 
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навести назив, адресу седишта, контакт особу, телефон, телефакс и e-mail 

свих понуђача из групе понуђача.  

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање 

уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне 

регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно 

потписивање понуде и/или потписивање уговора. 

Пожељно је да понуђач понуду повеже у јединствену целину. 

 

3. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

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

Закона  

У року одређеном за подношење понуда понуђач може да измени, 

допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење 

понуде. 

У случају измене или допуне понуде, понуђач је дужан да јасно назначи 

који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља.  

У случају опозива понуде, понуђач је дужан да јасно назначи да врши 

опозив понуде у виду изјаве која мора бити потписана. Опозвана понуда ће 

неотворена бити враћена понуђачу по спроведеном поступку јавног отварања 

понуда. 

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: Градска управа Града Ниша - Служба 

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

спрату): 

 „Измена понуде за отворени поступак јавне набавке извођења 

посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на санацији 

зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, јавна набавка бр. 

404-2/67Р/2019-28- НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Допуна понуде за отворени поступак јавне набавке извођења 

посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на санацији 

зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, јавна набавка бр. 

404-2/67Р/2019-28- НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Опозив понуде за отворени поступак јавне набавке извођења 

посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на санацији 

зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, јавна набавка бр. 

404-2/67Р/2019-28- НЕ ОТВАРАТИ“ или 

„Измена и допуна понуде за отворени поступак јавне набавке 

извођења посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на 

санацији зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, јавна 

набавка бр. 404-2/67Р/2019-28- НЕ ОТВАРАТИ“. 
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу седишта 

понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или на 

кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 

адресу седишта свих учесника у заједничкој понуди.  

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

да мења своју понуду. 

 

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

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

заједничких понуда. 

У делу конкурсне документације Образац понуде и Моделу уговора 

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

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

заједничку понуду. 

 

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

подизвођачу/има дужан је да у делу конкурсне документације Образац 

понуде и Моделу 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. 

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. 

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 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.  

Понуђач, односно 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.  



10 / 64 

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.  

 

7. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у делу конкурсне 

документације Обрасцу понуде и Моделу уговора морају бити наведени сви 

понуђачи из групе понуђача. 

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. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 5) Закона о 

јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

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

Додатне услове из члана 76. став 2. ЗЈН група понуђача испуњава 

заједно. 

Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа 

тражених конкурсном документацијом, је Споразум којим се понуђачи из 

групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

предметне јавне набавке и који обавезно садржи податке о: 

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

-  опис послова сваког од понуђача  из групе понуђача у извршењу 

уговора, 

а може садржати и податке о: 

1) понуђачу који у име групе потписује уговор,  

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

исто наручилац захтева конкурсном документацијом),  

3) понуђачу који издаје рачун,  

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5) 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 и потпише све обрасце 

дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве групе понуђача. 

Изјаву групе понуђача потписују сви понуђачи из групе понуђача.  

Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 
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Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена и 

одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за 

извршење уговора. 

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

задругара или заједничку понуду у име задругара. 

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

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

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

из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено 

солидарно одговарају задругари. 

  

8. Захтеви у погледу траженог начина и рока плаћања, рока извођења 

радова, гарантног рока и рока важења понуде  

8.1. Начин и рок плаћања 

 Наручилац ће плаћање извршити уплатом на рачун изабраног понуђача 

- Извођача радова, у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана 

испостављања, од стране надзорног органа оверених, привремених и 

окончане ситуације, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

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

68/15 и 113/2017) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, 

односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају 

Централног регистра фактура“  (Сл. Гласник РС број 8/2019). 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

8.2. Рок извођења радова 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 дана од дана увођења 

у посао. 

Рок за извођење радова може се продужити једино из разлога и на 

начин предвиђен уговором. 

8.3. Гарантни рок   

Гарантни рок за квалитет изведених радова не може бити краћи од 24 

месеца рачунајући од дана примопредаје радова. 

За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач, у погледу 

садржине и рока, важи гаранција произвођача опреме, односно материјала, с 

тим што је Извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача 

опреме, односно материјала, заједно са упутствима за употребу, прибави и 

преда наручиоцу. 

8.4. Рок важења понуде  

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) дана од дана 

јавног отварања понуда. 

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

облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe 

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

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим 

да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ. 

Јединичне цене радова дате у понуди су фиксне за време извођења 

радова и не могу се мењати до коначне реализације посла. 

Цена мора бити изражена са две децимале у складу са правилом 

заокруживања бројева.  

У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је 

јединична цена. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чл. 92. Закон о јавним набавкама, односно тражиће 

образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, 

по добијању образложења, проверити. 

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, 

понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да 

изради, овери печатом, потпише и достави у оквиру понуде. 

 

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

обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача  

I Понуђач је дужан да уз понуду достави као средство обезбеђења за 

озбиљност понуде: 1 (једну) бланко соло меницу (која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије) са 

меничним овлашћењем, копију захтева за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране 

пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне 

интернет сранице Народне банке Србије и копију картона депонованих 

потписа. 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање 

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

иста не сме бити перфорирана. 

Меничним овлашћењем понуђач ће овластити наручиоца да меницу 

може да попуни на износ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, 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 платива на први позив и да 

је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 

оснивања нових правних субјеката и др. 

Менично овлашћење мора важити колико и важење понуде. 

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим 

случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или 

мења своју понуду; 
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- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави 

потписан уговор о јавној набавци; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор, не поднесе средство 

обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

II Понуђач коме je додељен уговор – Извођач, дужан je да у 

тренутку закључења уговора достави Наручиоцу као средство обезбеђења за 

добро извршење посла: 1 (једну) бланко соло меницу (која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије) са 

меничним овлашћењем, копију захтева за регистрацију менице у Регистру 

меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране 

пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са званичне 

интернет сранице Народне банке Србије и копију картона депонованих 

потписа. 

Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање 

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

иста не сме бити перфорирана.  

Меничним овлашћењем Извођач радова ће овластити наручиоца да 

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

да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским 

путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење 

посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у 

уговореном року мора да се продужи. 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 најмање 30 (тридесет) дана 

дужи од дана истека рока важења уговора.  

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла 

уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 

доброг извршења посла у уговореном року. 

 

III Понуђач коме је додељен уговор – Извођач, дужан је да у 

тренутку примопредаје радова достави Наручиоцу као средство обезбеђења 

за отклањање грешака у гарантном року: 1 (једну) бланко соло меницу 

(која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије) са меничним овлашћењем, копију захтева за регистрацију менице у 

Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од 

стране пословне банке или извод из Регистра меница и овлашћења са 

званичне интернет сранице Народне банке Србије и копију картона 

депонованих потписа. 
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Меница мора бити 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 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 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 платива на први позив и да је 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 најмање 5 (пет) дана дужи 

од дана истека гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених 

услова за отклањање грешака у гарантном року  

 

11. Заштита поверљивости података које наручилац ставља 

понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за 

понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз 

назнаку којим посебним прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а 

испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у 

документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде 

обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведена ознака 

,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.  

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у 

понуди утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису 

поверљиви. 

Наручилац је дужан да:  

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

које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди;  

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

и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума 

и рангирање понуда, сагласно чл. 14. Закона. 

 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при 



15 / 64 

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. 404-2/67Р/2019-28". 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 

или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да 

продужи рок за подношење понуда и објави на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници, обавештење о продужењу рока за подношење 

понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може 

да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 

одређен чл. 20. Закона и то:  

- путем поште или електронске поште или факсом, као и објављивањем 

од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 

наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је 

извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин 

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

је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и 

контрола код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене 

исправке 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене 

понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће 

му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. 

Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је 

потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 

позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

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

јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац 

ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

14. Негативне референце 

 Наручилац може, сходно чл. 82. Закона, одбити понуду уколико 

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

за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

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

- учинио повреду конкуренције; 

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор, након што му је уговор додељен; 

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

обавезао. 

 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује 

да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 

јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за 

период од претходне три године пре објављивања позива за подношење 

понуда. 

 

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

конкурсне документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и 

подизвођача или Изјава групе понуђача), дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао све обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 

на снази у време подношења понуде. 

 

16. Изјава о независној понуди  

 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву из 

конкурсне документације (Изјава понуђача или Изјава понуђача и 

подизвођача или Изјава групе понуђача), дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу којом потврђује да је понуду поднео независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

18. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно 

заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном 
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поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама. 

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

доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 

пошиљком са повратницом или електронском поштом на e-mail 

javne.nabavke@gu.ni.rs.  

Захтев за заштиту права 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 заподношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева ускладу са чл. 63. ст. 2. Закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 

предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из чл. 

149. ст. 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније 

до истека рока за подношење понуда. 

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

Oдлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за 

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

одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 

предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или 

могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 

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

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

права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу 

оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 

знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у 

поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона. 

 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 чл. 156. ст. 1. т. 

2) и 4). Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Репиблика Србија" 

mailto:Javne.nabavke@gu.ni.rs
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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. 

 

19. 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. 

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 

чл. 112. ст. 2. т. 5) Закона. 

 

20. Битни недостаци понуде 

Сходно чл. 106. Закона 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. 

 

21. 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. 

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, 

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 је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци 

јавно доступни. 

Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције 

за привредне регистре www.apr.gov.rs не морају да доставе доказе из чл. 75 

став 1. тач. 1),  2) и 4) Закона: извод из регистра агенције за привредне 

регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а, да понуђач односно, 

2његов законски заступник, нису осуђивани за кривична дела која су 

наведена у чл. 75 став 1 тач. 2) Закона и потврде надлежног пореског органа 

и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног 

органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Обавезни услов из чл. 75 став 1. тач. 5) Закона у случају да понуђач 

поднесе понуду са подизвођачем/има испуњавају понуђач и подизвођач/и 

преко кога ће извршити део набавке. Ако је за извршење дела јавне набавке 

чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно 

испунити услов из чл. 75 став 1. тач. 5) Закона, понуђач може доказати 

испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 

дела набавке. Обавезни услов из чл. 75 став 1. тач. 5) Закона у ситуацији 

подношења заједничке понуде дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

овог услова. 

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 

понуду као неприхватљиву, 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. 

Понуђач је дужан да без одлагања писано 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. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са 

законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси 

електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском 

облику. 

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. 

 

http://www.apr.gov.rs/
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ           

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

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из 

чл. 75. и 76. Закона, а исте доказује достављањем следећих доказа, и то: 

 

Обавезни услови 

које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 1) Закона: да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

Доказ:  

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

извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра. 

 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 2) Закона: 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 
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против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). 

Напомена: Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих.  

 

Предузетници и физичка лица:  

 Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

 

3. Услов из чл. 75. ст. 1. т. 4) Закона: да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије 

или стране државе када има седиште на њеној територији; 

Доказ:   

 1) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и 

 2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода  

или  

Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 

Напомена:  

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

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

доприноса и других јавних дажбина, чији је обвезник, у складу са важећим 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији, што значи не само на територији где има регистровано седиште, 

већ и уколико има обавезу измирења одређених јавних дажбина и према 

другим локалним самоуправама сходно Закону о финансирању локалне 

смоуправе. 

 

4. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона: да је при састављању понуде поштовао 

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

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

делатности која је на снази у време подношења понуде; 

Доказ:  
 Изјава понуђача - попуњена и потписана, уколико понуђач 

самостално подноси понуду, 
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 или 

 Изјава понуђача и подизвођача - попуњена и потписана, уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

 или 

 Изјава групе понуђача - попуњена и потписана, у случају уколико 

понуду подноси група понуђача; 

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

наступа  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, попуњена Изјава 

понуђача и подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

понуђача и сваког подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, попуњена Изјава понуђача и 

подизвођача мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача  

 

Додатни услови 

које понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

1. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - пословни капацитет: да је понуђач у 

последње три године до дана објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки извео исте или сличне радове који су предметн јавне 

набавке у збирном износу од најмање 9.000.000,00 динара без ПДВ. 

Доказ: Потврда/е 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. 

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). 

 

2. Услов из чл. 76. ст. 2. Закона - технички капацитет: да понуђач за 

извршење предметне јавне набавке има на располагању најмање 1 теретно 

моторно возило.  

Доказ: 

* За моторна возила која учествују у саобраћају и подлежу обавезној 

регистрацији потребно је доставити саобраћајну дозволу важећу на дан 
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отварања понуда (очитани подаци из саобраћајне дозволе) и копију Полисе 

осигурања. 

У случају да возило није у својини понуђача,  потребно је доставити и 

Уговор о закупу или Уговор о лизингу или неки други одговарајући доказ на 

основу кога се може утврдити да их понуђач има на располагању. 

Напомена: 

* Пописна листа основних средстава мора бити са последњим датумом у 

години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи (31.12.2018. 

године) потписана од стране овлашћеног лица. 

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

рачун и отпремницу. 

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

доставити и пописну листу оног лица од кога изнајмљује или неки други 

одговарајући доказ из кога се може утврдити да је то лице власник предметне 

опреме. 

 

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

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

неодређено време) или ангажовано по основу уговора којим се регулише рад 

ван радног односа, најмање:  

- 5  радника оспособљених за извођење предметних радова,  
- 1 грађевинског инжењера имаоца лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 

или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 700 или 800 

- 1 машинског инжењера имаоца лиценце бр. 430 или 730 или 830 

- 1 електро инжењера имаоца лиценце бр. 450 или 750 

Доказ: 

*За најмање 10 радника, доставити копије М образаца осигурања и копије 

уговора о раду 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 . 
* За инжењера имаоце напред наведених личиних лиценци, које су издате од 

стране Министарствa грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре или 

Инжењерске коморе Србије, понуђач је дужан да достави: 

- копије М образаца осигурања и копије уговора о раду којим доказује да 

је исти у радном односу код понуђача (на одређено или неодређено време) 

или копију уговора којом се регулише рад ван радног односа и 

- копије важеће личне лиценце.  

Напомена: Уколико у доказивању кадровског капацитета учествује 

директор, оснивач, односно члан привредног друштва, исти не мора бити 

запослен у привредном друштву, али је у обавези да достави одговарајући 

образац М осигурања..  

 

 

 

https://www.mgsi.gov.rs/cir
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НАПОМЕНА: 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 

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

ст. 2. Закона, дефинисаних овом конкурсном документацијом, понуђачи 

доказују достављањем доказа таксативно наведних у делу конкурсне 

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

76. Закона о јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова, у складу са чл. 77. ст. 4. Закона. 

 

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

набавкама за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђачи, у 

зависности од начина наступа, доказују достављањем обрасца Изјаве 

понуђача или Изјаве понуђача и подизвођача или Изјаве групе понуђача. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са 

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.  

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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V     ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из ________________________, ул. _________________________ бр. _____,   

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

 

у име _____________________________________________  из _________, 

                                  (назив понуђача) 

може да учествује у отвореном поступку јавног отварања понуда за јавну 

набавку извођења посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, 

на санацији зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, редни 

број 404-2/67Р/2019-28. 

 

Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у 

поступку јавног отварања понуда. 

 

Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда 

предметне јавне набавке и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Дана: ____________________. године 

                                                                                 П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                       ______________________ 

                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да Овлашћење представника понуђача 

потпишу сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати  овлашћење 

представника понуђача. 
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VI    ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA 

 

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

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

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

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

из ___________________ у отвореном поступку јавне набавке извођења 

посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на санацији 

зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, редни број 404-

2/67Р/2019-28: 

-   потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима, 

-   изјављује да је при састављању понуде поштовао обавезе које 

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

рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Дана: ____________________. године 

                                                                                       П О Н У Ђ А Ч 

 

                            ______________________ 

                    (потпис овлашћеног лица) 
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VII    ИЗЈАВA ПОНУЂАЧA И ПОДИЗВОЂАЧА 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 

понуђача и подизвођача, дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

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

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

из __________________, у отвореном поступку јавне набавке извођења 

посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на санацији 

зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, редни број 404-

2/67Р/2019-28,  потврђује да је понуду за предметни поступак јавне набавке 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

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

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

понуђач ____________________________________ из ____________________ 

и подизвођач/и 

__________________________________________ из ___________________ 

__________________________________________ из ___________________ 

у отвореном поступку јавне набавке извођења посебних грађевинских 

радова, изузев радова на крову, на санацији зграде Завода за плућне 

болести и туберкулозу Ниш, редни број 404-2/67Р/2019-28, изјављују да су 

при састављању понуде поштовали обавезе које произилазе из важећих 

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

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

време подношења понуде. 

 

Дана: ____________________. године 

         П О Н У Ђ А Ч 

         _______________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 
 

                                                   ПОДИЗВОЂАЧ 

         _______________________ 

          (потпис овлашћеног лица) 
 

                 ПОДИЗВОЂАЧ 

        _______________________ 

                                                    (потпис овлашћеног лица) 

НАПОМЕНА: Претходно попуњена Изјава понуђача и подизвођача мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача и сваког подизвођача, 

само уколико понуђач извршење предметне јавне набавке делимично 

поверава подизвођачу. У случају подношења понуде понуђача с већим бројем 

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

попунити и потписати на наведен начин. 
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VIII    ИЗЈАВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступници 

понуђача из групе понуђача, дајемо следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

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

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

_______________________________________________  из  _____________ 

_______________________________________________  из  _____________ 

_______________________________________________  из  _____________ 

у отвореном поступку јавне набавке извођења посебних грађевинских 

радова, изузев радова на крову, на санацији зграде Завода за плућне 

болести и туберкулозу Ниш, редни број 404-2/67Р/2019-28: 

- потврђују да су заједничку понуду за предметни поступак јавне 

набавке поднели независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима, 

- изјављују да су при састављању понуде поштовали обавезе које 

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

рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Дана: ____________________. године 

П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                 ______________________ 

                                                                                   (потпис овлашћеног лица) 

П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                   ______________________ 

                                                         (потпис овлашћеног лица) 

П О Н У Ђ А Ч 

 

                                                                                  ______________________ 

                                                                                  (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

Напомена: Претходно попуњена Изјава групе понуђача мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. У случају 

подношења заједничке понуде с већим бројем понуђача из групе понуђача од 

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

потписати на претходно наведен начин. 
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IX    ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

у отвореном поступку јавне набавке извођења посебних 

грађевинских радова, изузев радова на крову, на санацији зграде Завода 

за плућне болести и туберкулозу Ниш,  

јавна набавка број 404-2/67Р/2019-28 

 

Број понуде  

Назив понуђача/понуђача носиоца посла  

Адреса седишта  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)  

Телефон и телефакс   

Текући рачун и назив банке  

Матични број   

ПИБ  

Електронска адреса понуђача (e-mail)  

 

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

попунити једну од понуђених опција) 

а) самостално; 

 

б) са подизвођачима:  

Назив подизвођача  

Адреса седишта   

Матични број и ПИБ    

Проценат укупне вредности набавке који 

ће понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача 

 

Назив подизвођача  

Адреса седишта  

Матични број и ПИБ   

Проценат укупне вредности набавке који 

ће понуђач поверити подизвођачу 

 

Део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача 

 

 

в) заједнички, у групи са: 

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  
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Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контак телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

Назив понуђача из групе понуђача-члана  

Адреса седишта  

Одговорна особа и контакт телефон  

e-mail  

Матични број и ПИБ   

 

1) Укупна понуђена цена наведена у Техничкој спецификацији радова са 

обрасцем структуре понуђене цене износи:  

 

 

2) Рок извођења радова износи ________ дана (не може бити дужи од 

30 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 60 дана) од 

дана отварања понуде. 

 

Дана: ____________________. године 

                                                                                       П О Н У Ђ А Ч 

 

                         ____________________ 

                    (потпис овлашћеног лица) 

 

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

потврђује тачност података који су наведени у обрасцу. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да Образац понуде потпишу сви понуђачи из групе понуђача или 

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

потписати исти. 

Укупна цена радова без урачунатог ПДВ: 

 
 

 

_______________________ динара 

 

 

ПДВ 

 
 

 

___________ % 

 

_______________ динара 

 

 

Укупна цена радова са урачунатим ПДВ: 

 

 

 

________________________ динара 
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X    ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈA РАДОВА СА ОБРАСЦЕМ 

СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  
ПРЕДМЕР РАДОВА  

извођења посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, 

на санацији зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш 

 

А ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 

Red.

br. 
Opis radova 

Jed. 

mere 
Količina 

Cena po 

jedinici 

mere bez 

PDV 

(dinara) 

Ukupna cena 

bez PDV 

(dinara) 

6=4x5 

1 2 3 4 5 6 

I PRIPREMNI I ZAVRŠNI RADOVI         

1 Sečenje, razbijanje i skidanje poda na zemlji unutar 

prostorija označenih na grafičkom prilogu. Sečenje i 

razbijanje izvoditi ručnim alatima, izvađeni 

materijal transportovati unutar gradilišta do mesta 

pogodnog za utovar u vozilo.         

  Obračunava se i plaća po m2 m2 70,00     

2 Rušenje pregradnih zidova unutar objekta- pažljivo, 

ručnim alatom i čišćenje nastalog šuta. Pre početka 

radova nadzorni organ treba da obeleži površinu 

zida koja se ruši.         

  Obračunava se i plaća po m2 m2 66,00     

3 Odvoz šuta sa gradilišta. Utovar u kamion i odvoz 

na gradsku deponiju std 10km.         

  Obračunava se i plaća po m3 m3 35,36     

4 Demontaža vrata u rendgen sali. Pažljivo 

demontirati i odložiti na mesto koje odredi nadzorni 

organ         

  Obračunava se plaća po kom kom 4,00     

5 Demontaža drvenog portala na vetrobranu. 

Demontirati i odložiti na mesto koje odredi 

nadzorni organ ili Investitor ili na gradsku deponiju 

std 10km         

  Obračunava se plaća po kom kom 1,00     

6 Demontaža ulaznog AL portala. Pažljivo ga 

demontirati i odložiti na mesto koje odredi nadzorni 

organ ili Investitor, da bi se nakon završetka radova, 

montirao isti.         

  Obračunava se plaća po kom kom 1,00     

7 Pažljivo skidanje postojećih pločica u sanitarnim 

cvorovima. Obiti pločice i skinuti podlogu do 

betonske konstrukcije.Šut  skupiti, utovariti u 

kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.          

  Obračunava se i plaća po m2 m2 40,00     

8 Čišćenje gradilista i unutrašnjih prostorija nakon 

zavrsetka  radova. Skupljanje svog preostalaog          
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materijala i šuta i čišćenje podova i zidova, prozora 

i vrata u delu objekta koji se sanira. U cenu 

uračunati pranje poda  i vraćanje svih stvari na 

prvobitno mesto. 

  

Obračunava se i plaća paušalno 

pau

sal 1,00     

SVEGA PRIPREMNI RADOVI:   

II ZEMLjANI RADOVI         

1 Ručni iskop materijala ispod postojećeg poda na 

zemlji dubine do 60cm, u zemlji III kategorije, sa 

transportom do mesta utovara u kamione.         

  Obračunava se i plaća po m3 iskopanog materijala u 

zbijenom stanju.  m3 61,20     

2 Nabavka materijala, transport i nasipanje tampon 

sloja ispod novoprojektovane podne ploče d=30cm, 

prirodnim šljunkom u slojevima prema detalju iz 

projekta. Zasipanje izvršiti ručnim transportnim 

sredstvima u slijevima od 10cm sa zbijanjem 

vibropločom do zbijenosti od 40MPa.         

  Obračunava se i plaća po m3 m3 33,15     

SVEGA ZEMLjANI RADOVI:   

III BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI 

RADOVI         

1 Nabavka materijala, transport i betoniranje AB 

kanala za instalacije dimenzija 25x30cm u svemu 

prema detalju iz projekta, betonom MB 30 u 

jednostranoj oplati.         

  Obračunava se i plaća po m'.  m' 10,00     

2 Nabavka materijala, transport i betoniranje AB 

podne ploče unutar objekta d=20cm, betonom MB 

30 (C25-30), uz ugradnju armaturne mreže prema 

detalju iz projekta. Nabavka materija, izrada 

odgovarajuće oplate, spravljanje, ugradnja betona u 

oplatu i nega do sazrevanja.         

  Obračunava se i plaća po m2 ugrađenog betona.  m2 70,00     

3 Postavljanje gotovih betonskih poklopnih ploča za 

kanale dimenzija 30x60cm. Nabavka svog 

potrebnog materijala i betonskih elemenata, 

spravljanje betona, ugradnja i nivelisanje kanaleta.         

  Obračunava se i plaća po m'.  m' 10,00     

SVEGA BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI:   

IV ARMIRAČKI RADOVI:         

1 Nabavka, priprema i montaža armature. Obračunava 

se i plaća po kg.         

  Napomena:         

  Količina armature je data približno na osnovu 

količine armiranog betona. kg 1.101,00     

SVEGA ARMIRAČKI RADOVI:   

V ZIDARSKI RADOVI         

1 Izraditi cementnu košuljicu kao podlogu za  pvc 

pod  d=4cm od cementnog maltera u razmeri 1:3.         
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Cementnu košuljicu izvesti potpuno ravno.Nabavka 

svog potrebnog materijala, dovoz na gtradilište i 

izrada pozicije. 

  Obračunava se i plaća po m2.  m2 70,00     

2 Malterisanje оštećenih površina unutrašnjih zidova 

od opeke, produžnim malterom razmere 1:2:6 u dva 

sloja. Nabavka svog potrebnog materijala, 

eventualna izrada skele, spravljanje maltera i izrada 

pozicije.         

  Obračunava se i plaća po m2.  m2 60,00     

SVEGA ZIDARSKI RADOVI:   

VI  MOLERSKO FARBARSKI RADOVI         

1 Bojenje i gletovanje unutrašnjih zidova I plafona 

objekta belom bojom, sa svim predradnjama i 

gletovanjem, u svemu prema propisima za ovu vrstu 

radova.          

  Obračun po m2. m2 290,00     

SVEGA MOLERSKO FARBARSKI RADOVI:   

VII KERAMIČARSKI RADOVI         

1 Oblaganje poda ulaznog vetrobrana keramičkim 

pločicama po izboru investitora preko sloja 

cementnog maltera razmere 1:2. (nabavka svog 

potrebnog materijala, transporti izrada pozicije)         

  Obračun po m'. m' 20,00     

2 Oblaganje poda i zidova mokrog čvora u vetrobranu 

i zida kod tocecg mesta u prostoriji rendgena i zid i 

pod u prostoriji skladistenja hemikalija, keramičkim 

pločicama po izboru investitora lepkom za pločice 

preko maltera ili starih pločica.(nabavka svog 

potrebnog materijala, transporti izrada pozicije). 

Visina oblaganja zida do 1.6m         

  Obračun po m2. m2 85,00     

3 Lepljenje cokle od keramičkih pločica u vetrobranu 

glavnog ulaza lepkom za pločice preko 

maltera.(nabavka svog potrebnog materijala, 

transporti izrada pozicije)         

  Obračun po m'. m` 42,00     

SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI:   

VIII STOLARSKI RADOVI         

1 Izrada i montaža unutrašnjih jednokrilnih vrata od 

punog drveta, sa filungama i profilisanim 

elementima.Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i 

smrče, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov 

od mesinga, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, 

tri usadne šarke po krilu, po izboru projektanta. 

Vrata zaštititi bezbojnim premazom za 

impregnaciju. Na podu postaviti gumeni odbojnik. 

Pervazi štelujući. Farbanje u belu mat boju. 

Obračun po kom. ugrađene stolarije.  

    

  NAPOMENA: Vrata oblozena olovnim limom         
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2mm za zaštitu od X zraka.  

   110cmx210cm kom 1,00     

   100cmx210cm kom 1,00     

   90cmx210cm kom 1,00     

   80cmx210cm kom 1,00     

2 Izrada i postavljanje ulaznih vrata vetrobrana, vrata 

od aluminijumskih višekomornih profila bez 

termoprekida, portal dim 

80+70+70+80cmx230+55cm. Profili su "hladni", 

ravnih ivica,(kvalitet sistem Alumil M9400), 

vidljiva širina 97,6 mm, širina profila osnovnog 

štoka 45 mm,širina profila krila 52 mm, 

vodonepropustnost: 9A-E750,vazdušna 

nepropustnost: klasa 4, boja bela. Otvaranje vrata 

oko vertikalne ose. Ispuna -sistemski sendvič panel 

sa ispunom od PU. Okov klase kvaliteta "Maco", 

"Gu", "Sigenia" u boji ALU profila, ručka za 

otvaranje-standardna PVC kvaka siva, bravljenje u 

standardnoj izvedbi sa cilindrom i 4 ključa. 

Pozicijom obuhvaćeno dihtovanje otvora, obrada 

obodnih zidova i ostalo navedeno u opisu pozicije. 

Obračun po komadu komplet ugrađenog otvora. 

MERE OBAVEZNO UZETI NA LICU MESTA         

  portal dim80+70+70+80cmx230+55cm kom 1,00     

3 Unutrašnji zastakljeni prozori u konstrukciji od 

aluminijumskih profila dimenzija 8x5cm ili 8x3cm 

pregrada je zastakljena staklom "SCHOOT RD50" 

X-zraci 2mm. Aluminijumski ram prozora je 

obložen olovnim limom debljine 2mm. Prozor mora 

imati odgovarajuću zaštitu od rentgenskog zračenja.         

  Svetli otvor dim 75 x 75cm kom 1,00     

SVEGA STOLARSKI RADOVI:   

IX SUVOMONTAZNI RADOVI         

  suvomontažni radovi od gips-kartonskih ploča         

1 Nabavka, transport materijala i izrada 

suvomontažnog pregradnog zida otpornog na X-

zračenja. Pregradni zid s jednostrukom metalnom 

potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i 

UW profila 50 mm, sistem K131. Zid je nenosiv. 

Visina zida od 320 do 350 cm (osni razmak CW 

profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 125 mm 

/12.5+12.5+12.5 + 50 + 12.5+12.5+12.5/ Sastav : 

oblozen obostrano , sa unutrašnje strane zida i sa 

spoljašnje strane, tvrdom zastitnom gipsanom 

pločom debljine d=12,5 mm,tipa K716 knauf 

diamant ploca,  a unutra je dvostruka ploca od 

12.5mm,tipa K762 Safeboard ploca ili 

sl.(spolja/obostrano obložen GKFI 

požarnootpornim-impregniranim pločama debljine 

12,5 mm:  unutra /dvostruko obložen zaštitnom 

pločom (DF13) (požarnootporna ploča za zaštitu od 

X-zračenja, tako da  odgovara zaštiti olovom od         
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2mm- 12.5mmx2)  Izolacioni sloj od mineralne 

kamene vune  50 mm. Zvučna zaštita min 49 dB. 

Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Požarna 

otpornost F90.  

  Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod 

obodnih CW i UW profila naneti odgovarajući 

zaptivni kit. Prilikom montaže pregradnih zidova, 

spojeve sa podom I plafonom kao I obradu 

dovratnika I špaletni raditi prema detaljima I 

specifikaciji proizvođača a uz saglasnost 

projektanta. Spoljni uglovi se obrađuju 

aluminijumskim ugaonim zaštitnim lajsnama. Na 

mestima izvođenja otvora I ugradnje sanitarija, 

ugraditi sva potrebna ojačanja, a na svim isturenim 

uglovima ugraditi tipske zaštitne ugaonike. Mesta 

oko prodora instalacija I oko otvora obezbediti 

odgovarajućom trakom za zvučnu izolaciju, što je 

sastavni deo pozicije.  Sve mere uzeti na licu mesta.   

Pozicija obuhvata I zaptivanje celog sistema 

odgovarajućim sertifikovanim zaptivnim sredstvima 

I/ili prigodnim rešenjem, kako bi se obezbedila 

garancija sertifikata celog sistema.Obračun po m2 

bez odbijanja otvora.          

  zid debljine 12.5cm m2 45,50     

2 Nabavka, transport materijala i izrada 

suvomontažnog pregradnog zida otpornog na X-

zračenja. Pregradni zid s jednostrukom metalnom 

potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih CW i 

UW profila 50 mm. Zid je nenosiv. Visina zida od 

320 do 350 cm (osni razmak CW profila 62,50 cm). 

Ukupna debljina zida 250mm (2x125mm), 

obostrano trostruko obložen GKFI 

požarnootpornim-impregniranim pločama debljine 

12,5 mm:  dvostruko obložen zaštitnom pločom 

(DF13) (požarnootporna ploča za zaštitu od X-

zračenja, tako da  odgovara zaštiti olovom od 2mm) 

sa unutrašnje strane zida i obostrano sa spoljašnje 

strane obložen tvrdom gipsanom pločom debljine 

d=12,5 mm.Izolacioni sloj od mineralne kamene 

vune 2x50 mm. Zvučna zaštita min 49 dB. Obrada 

spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Požarna otpornost 

F90.          

  Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod 

obodnih CW i UW profila naneti odgovarajući 

zaptivni kit. Prilikom montaže pregradnih zidova, 

spojeve sa podom I plafonom kao I obradu 

dovratnika I špaletni raditi prema detaljima I 

specifikaciji proizvođača a uz saglasnost  

projektanta. Spoljni uglovi se obrađuju 

aluminijumskim ugaonim zaštitnim lajsnama. Na 

mestima izvođenja otvora I ugradnje sanitarija, 

ugraditi sva potrebna ojačanja, a na svim isturenim         
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uglovima ugraditi tipske zaštitne ugaonike. Mesta 

oko prodora instalacija I oko otvora obezbediti 

odgovarajućom trakom za zvučnu izolaciju, što je 

sastavni deo pozicije.  Sve mere uzeti na licu mesta.   

Pozicija obuhvata I zaptivanje celog sistema 

odgovarajućim sertifikovanim zaptivnim sredstvima 

I/ili prigodnim rešenjem , kako bi se obezbedila 

garancija sertifikata celog sistema.Obračun po m2 

bez odbijanja otvora.  

  zid debljine 25cm m2 14,00     

3 Nabavka i transport materijala, izrada i montaža 

spuštenog plafona. Obloga plafona sa prekrivenom 

potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih profila 

(CD 60/27) kao montažni i noseći profili, okačeni  

Knauf direktnim držačima ili slično  za CD profil za 

a.b. konstrukciju. Osovinski razmak: visilica 60 cm, 

nosećih CD profila 75cm i montažnih CD profila 

31,25 cm.  Visina spuštanja 4 cm. Obloga od jednog 

sloja gipsanih ploča.  Obrada spojeva GK ploča u 

kvalitetu Q2. Obračun po m2. m2 72,00     

SVEGA SUVOMONTAZNI RADOVI:   

X RAZNI RADOVI         

1 Postaviti preko ab ploče na zemlji u prizemlju 

termoizolaciju od ploča ekstrudiranog polistirena   

d=5cm. Preko termoizolacije postaviti sloj PVC 

folije. Obračun po m2 izvedene termoizolacije.         

  Obračun po m2. m2 70,00     

2 Nabavka i ugradnja hidroizolacije Sikaplan 9.6 ili 

slično za pod na tlu u svim prostorijama koje se 

saniraju, prema uputstvu proizvodjača .         

  Obračun po m2. m2 70,00     

3 Nabavka i ugradnja heterogene PVC podne obloge 

sa habajićim slojem od čistog PVC-a debljine 

0,8mm sa PUR ojačanjem, tipa "LINO FATRA 

DUAL, NOVOFLOR EXTRA" ili ekvivalentan, 

boje po izboru investitora. PVC podna obloga mora 

zadovoljiti sledeće tehničke karakteristike: debljine 

2mm, u rolnama širine 1,5m, kategorije habanja T, 

klase zapaljivosti Bsf1, protivkliznost R10. Trake 

pre ugradnje razviti, položiti i ostaviti da odstoje 

24h na sobnoj temperaturi iznad 15 stepeni, a zatim 

zalepiti disperzionim lepkom.Trake postaviti u 

pravcu izvora svetlosti, a ugradnju raditi 

ukrajanjem, postupkom duplog preklopa. Sve 

spojeve rolni zavariti pomoću mekih PVC elektroda 

toplim vazduhom. Uračunati PVC ugaonu lajsnu 

dimenzija 20x40mm. PVC ugaonu lajsnu lepiti na 

spoju poda i zida neprenskim lepkom. Odmah po 

ugradnji, PVC podnu oblogu očistiti. Sav nastali 

otpad odneti na mesto koje odredi naručilac radova, 

a po završetku ukloniti na gradsku deponiju. 

Obračun po m2 gotovog poda.         
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  Obračun po m2. m2 45,50     

SVEGA RAZNI RADOVI:   

 
REKONSTRUKCIJA POD A) 

I PRIPREMNI RADOVI   
II ZEMLJANI RADOVI  
III BETONSKI I AB RADOVI  
IV ARMIRAČKI RADOVI  
V ZIDARSKI RADOVI  
VI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI  
VII KERAMIČARSKI RADOVI  
VIII STOLARSKI RADOVI  
IX SUVOMONTAŽNI RADOVI  
X RAZNI RADOVI  

Ukupno pod A)   

 

B) INSTALACIJE KANALIZACIJE I SANITARNIH UREĐAJA I GALANTERIJE 

 

Red.

br. 
Opis radova 

Jed. 

mere 
Količina 

Cena po 

jedinici 

mere bez 

PDV 

(dinara) 

Ukupna cena 

bez PDV 

(dinara) 

6=4x5 

1 2 3 4 5 6 

I INSTALACIJA KANALIZACIJE 

1 Obeležavanje trase. Pre početka radova izvršiti 

geodetsko snimanje trase kao i svih drugih 

objekata. Plaća se po m1 kompletno snimljene 

trase. m' 7,00   0,00 

2 Raskopavanje betonskih površina radi prolaska 

kanalskih rovova kanalizacije širine u zavisnosti od 

prečnika cevovoda i njihovo vraćanje u prvobitno 

stanje. Obračunava se i plaća po m². m² 3,00   0,00 

3 Iskop zemlje III kategorije za kanalske rovove 

kanalizacije širine u zavisnosti od prečnika 

cevovoda kanalizacije.Obračunava se i plaća po m³ 

iskopane zemlje.       0,00 

dubina do 2 metra m
3
 10,20   0,00 

4 Fino planiranje dna kanaskog rova kanalizacije u 

odgovarajućame nagibu za polaganje 

kanalizacionih cevi. Obračunava se i plaća po m². m² 8,00   0,00 

5 Nabavka, transport i ubacivanje peska u kanalski 

rov kanalizacije i to 10 cm' za posteljicu i 10 cm' 

iznad kanalizacione cevi. Obračunava se i plaća po 

m³ ugrađenog peska. m
3
 3,20   0,00 

6 Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa u slojevima 

debljine 20 cm sa nabijanjem do potrebne 

zbijenosti. Obračun po m3 zatrpanog rova. m
3
 8,20   0,00 
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7 Odvoz viška zemlje, nastale iskopom kanalskog 

rova kanalizacije, po zatrpavanju rova na za to 

unapred određenu deponiju, od strane investitorana, 

udaljenosti ne veću od 5 km. Obračunava se i plaća 

po m³. m
3
 3,20   0,00 

8 Demontaža postojećih saniratnih uređaja. Obračun 

paušalno. 
pau

š. 1,00   0,00 

9 Šlicanje i raskopavanje postojeće betonske ploče i 

zidova na delu gde je postojeća kanalizaciona 

instalacija. Obračun paušalno. 
pau

š. 1,00   0,00 

10 Demontaža postojeće kanalizacione instalacije. 

Obračun paušalno. 
pau

š. 1,00   0,00 

11 Veza na postojeću kanalizacionu vertikalu na mesto 

gde je to obeleženo u grafičkoj dokumentaciji. 

Obračunava se i plaća po komadu izvedenog 

priključka. kom. 1,00   0,00 

12 Nabavka, isporuka i montaža PIPELIFE Coex 

kanalizacionih cevi ili odgovarajućih, izrađenih od 

tvrdog polivinilhlorida (PVC). Ove cevi imaju 

prilagođen spojni muf sa uloženim zaptivnim 

prstenom od sintetičkog kaučuka.  Obračun po 

metru dužnom montirane mreže.         

PVC Ø160 mm m' 7,00   0,00 

13 Nabavka, transport i ugradnja glatkih troslojnih 

kompaktnih PP kanalizacionih cevi MASTER 3, 

proizvođača Pipelife ili odgovarajućih, od  

polipropilena sa dodatkom minerala, braon boje 

spoljašnjeg sloja i crnom bojom srednjeg sloja, 

klase SN10 i fleksibilnošću ≥30% prema ÖNORM 

ISO 9969, u skladu sa EN1852 i ÖNR 20513, 

proizeden u skladu sa ISO9001,sa integrisanom 

spojnicom i sigurnosnim potpornim prstenom 

signalno crvene boje, koji garantuje 

vodonepropusnost i čvrstinu spoja i proizveden je 

od sintetičke gume koje je integralni deo kraja 

svake cevi. Cevi treba da imaju unutrašnju i 

spoljašnju markaciju zbog olakšane konrole 

kvaliteta i inspekcije kamerom. Hrapavost cevi 

iznosi ≤0,015mm, sa svetlim unutrašnjim slojem 

zbog inspekcije, sa visokom otpornošću na abraziju, 

UV zračenje, niske temperature, hemijske uticaje i 

termalne vode.   Cevi su proizvedene od primarne 

sirovine, sertifikovane od nezavisne institucije, 

tehnologijom multilejer ekstrudera. Sertificiran je 

ceo sistem cevi i fitinga i poseduje normu kvaliteta 

GRIS.       0,00 

PP Ø50 mm m' 9,00   0,00 

PP Ø75 mm m' 10,00   0,00 

PP Ø110 mm m' 4,00   0,00 
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14 Nabavka i montaza podnog  slivnika za sanitarne 

čvorove ACO EasyFlow od ABS sa rešetkom od 

nerdjajućeg čelika debljine 4 mm dim 149x149mm, 

klase opterećenja K3, vertikalnim izlivom DN50,  

snabdeveni sifonom i uloškom protiv isparavanja 

vode, i vezu sa hidroizolacijom proizvodjača ACO 

ili odgovarajući. Obracun po komadu u cenu 

uračunato sve komplet. 

        

PP Ø50 mm kom. 5,00   0,00 

15 Nabavka, transport i montaža PP ponikolovanog 

"S" sifona za vezu sanitarnih objekata i 

kanalizacione mreže. Obračunava se i plaća po 

komadu.         

PVC Ø50 mm za umivaonik kom. 5,00   0,00 

16 Probijanje otvora mašinskim putem - kernovanjem. 

Obračunava se i plaća po komadu probijene rupe za 

debljinu ploče od 14+ 6 cm. u zavisnosti od 

prečnika cevi.         

Ø100 mm kom. 1,00   0,00 

Ø125 mm kom. 1,00   0,00 

17 Ispitivanje izvedene kanalizacione mreže na vodo-

nepropustnost spojeva i kontrola izvedenih padova 

cevi unutar objekta. Obračunava se i plaća po metru 

dužnom kontrolisane kanalizacione mreže. m' 23,00   0,00 

UKUPNO INSTALACIJE  KANALIZACIJE   

II SANITARNI UREĐAJI I GALANTERIJA   

1 Nabavka transport i ugradnja Geberit Duofix 

elementa za konzolnu WC šolju, 112 cm, sa Delta 

ugradnim vodokotlićem 12 cm. Opremljen:                                                                              

- Geberit tipka za aktiviranje Sigma20, za 

dvokoličinsko ispiranje - hrom sjajna-mat hrom-

hrom sjajna.  Obračunava se i plaća po kompletu 

Geberit Duofix element za konzolnu WC šolju, 112 

cm, sa Delta ugradnim vodokotlićem 12 cm I 

Geberit tipkom za aktiviranje Sigma20 ili 

odgovarajući kom. 3,00   0,00 

2 Nabavka, transport i motaža konzolne wc šolja  tipa 

JIKA MIO, u kompletu sa Softclose daskom ili 

odgovarajući. Obračunava se i plaća po kompletu 

ugrađene konzolne šalje sa  daskom. kom. 3,00   0,00 

3 Nabavka i montaža komplet keramičkog 

umivaonika tipa CUBITO PURE 810424  sa 

potrebnim spojnim i zaptivnim materijalom, i 

elementima za pričvršćivanje ili odgovarajući. 

Obračun po komadu kompletno montirano. kom. 5,00   0,00 

4 Nabavka, transport i montaža ogledala u ramu iznad 

umivaonika. Obračunava se i plaća po ugrađenom 

komadu. kom. 5,00   0,00 
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5 Nabavka, transport i montaža police iznad 

umivaonika. Obračunava se i plaća po ugrađenom 

komadu. kom. 5,00   0,00 

6 Nabavka, transport i montaža sušača za ruke pored 

umivaonika. Obračunava se i plaća po ugrađenom 

komadu. kom. 5,00   0,00 

7 Nabavka, transport i montaža kante za otpadke 

pored WC šolje. Obračunava se i plaća po komadu. kom. 3,00   0,00 

8 Nabavka, transport i montaža držača taolet papira u 

rolni uz WC-šolju. Obračunava se i plaća po 

ugrađenom komadu. kom. 3,00   0,00 

9 Nabavka, transport i montaža dozatora tečnog 

sapuna pored umivaonika. Obračunava se i plaća po 

ugrađenom komadu. kom. 5,00   0,00 

UKUPNO SANITARNI UREĐAJI I 

GALANTERIJA  

 

 
REKONSTRUKCIJA POD B) 

I INSTALACIJE KANALIZACIJE   
II SANITAARNI UREĐAJI I GALANTERIJA  

Ukupno pod B)   

 

 Napomena:  

    *U svim pozicijama predmera obuhvatiti nabavku, transport, istovar, uskladištenje i montažu 

opreme i materijala.   

*Ovim predmerom radova obuhvaćeni su radovi za izradu unutrašnje vodovodne i kanalizacione 

mreže objekta. 

* Jedinične cene iskazati bez PDV-a. 

 

V) ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE  

 

Re

d.b

r. 

Opis radova 
Jed. 

mere 
Količina 

Cena po 

jedinici 

mere bez 

PDV 

(dinara) 

Ukupna cena 

bez PDV 

(dinara) 

6=4x5 

1 2 3 4 5 6 

I DEMONTAŽA I MONTAŽA 

1.

1. 

Demontirati postojeću elektro instalaciju na 

zidovima koji se ruše i zidaju novi. Demontažu 

izvršiti tako da se instalacija za opšte utičnice i 

prekidače izvrši u potpunosti i kasnije se zameni 

novim elementima. Demontažu opreme u rendgen 

sali sa starim rendgen aparatom izvršiti vrlo 

pažljivo, da bi ta oprema mogla kasnije da se 

ponovo namontira. Demontirati razvodni orman RT-

R, komandni sto i generator. Razvezati sve dovodne 

i odvodne kablove. Sve tehničke kablove u kanalu u 

podu i na plafonu obostrano razvezati i prikupiti. 
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Sve zaštiti od oštećenja. 

 Obračunava se i plaća komplet sve paušalno. kom. 1.00     

1.

2. 

Po izradi novih zidova i kanala namontirati svu 

opremu, razvodni orman RT-R, komandni sto i 

generator, i tehničke kablove ponovo i vratiti u 

radno stanje. Ukoliko je potrebno zameniti delove 

instalacije koji nisu u ispravnom stanju. 

     Obračunava se i plaća komplet sve paušalno. kom. 1.00 

  1.

3. 

Isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta u 

prostoriji starog rendgen aparata, prosečne dužine 

8m  provodnikom N2XH-J 2,3,4 i 5x1,5 mm2 

postavljenog u zidu ispod maltera. Ugraditi prekidač 

naizmenični za u zid. 

     Obračunava se i plaća po kom. kom. 3.00 

  1.

4. 

Isporuka materijala i izrada instalacije do prekidača 

na zidovima koji se ruše i ponovo zidaju, prosečne 

dužine 8m provodnikom N2XH-J 2,3,4 i 5x1,5 mm2 

postavljenog u zidu ispod maltera. Ugraditi prekidač 

naizmenični za u zid. 

     Obračunava se i plaća po kom. kom. 4.00 

  1.

5. 

Isporuka materijala i ugradnja jednopolnog 

prekidača, za montažu u zid, sličnog tipu 

EPH0100321, proizvođača Schneider Electric ili 

odgovarajući. kom. 3.00 

  1.

6. 

Isporuka materijala i ugradnja serijskog prekidača, 

za montažu u zid, sličnog tipu EPH0300321, 

proizvođača Schneider Electric ili odgovarajući. kom. 2.00 

  1.

7. 

Nabavka, isporuka i ugradnja svetiljke izrađene u 

LED tehnologiji predviđena za nadgradnu  montažu. 

Kućište svetiljke je od čelika, obojeno u belu boju 

RAL 9016. Protektor od transparetnog 

polikarbonata. Stepen mehaničke zaštite je IP20., a 

otpornost na udar je IK02,dok je strujna klasa II. 

     Svetiljka se isporučuje u kompletu sa led modulima 

sa bojom svetlosti 4000K, indeksom reprodukcije 

boje CRI>80. Svetiljka se isporučuje u kompletu sa 

eksternim drajverom. Efikasnost na početku radnog 

veka je min. 76lm/W, ukupan fluks sistema je 

3200lm. 

     Ukupna snaga sistema je maksimalno 42W. Faktor 

snage je 0.9. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 

70% inicijalnog fluksa je 30000 sati,L70B50 ima 

masu od 2.7 kg. Dimenzije svetiljke su 597x597 mm 

dubina maksimalno 43.5mm. Svetiljka je usklađena 

sa evropskim standardimakoji važe za proizvode, 

ima CE znak. Svetiljka je ekvivalentna tipu 

RC065LED3 2S/840 PSU W60L60 NOC Philips 

Ledinaire ili odgovarajući 

     Obračunava se i plaća po kom. kom. 3.00 

  1.

8. 

Nabavka, isporuka i ugradnja signalne svetiljke 

izrađene u LED tehnologiji predviđena za 

nadgradnu  montažu. kom. 1.00 
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1.

9. 

Isporuka materijala i izrada utikačkog mesta 

provodnikom N2XH-J 3 x 2,5mm2 postavljenog u 

zidu ispod maltera. Ugraditi monofaznu utičnicu sa 

kontaktom za uzemljenje za u zid 16 A, 250 V. 

     Obračunava se komplet materijal i radna snaga po 

utikačkom mestu L=10 m. kom. 3.00 

  1.

1

0. 

Isporuka materijala i ugradnja monofazne 

energetske utičnice sa kontaktom za uzemljenje za u 

zid,  16 A, 250 V, slične tipu 600, proizvođača 

Schneider Electric ili odgovarajuće kom. 3.00 

  SVEGA DEMONTAŽA I MONTAŽA 

 II NAPAJANJE MAŠINSKIH INSTALACIJA     

 NAPOMENA: 
- Sve dužine i trase kablova proveriti i uskladiti na 

licu mesta. 

    2.

1. Isporuka i polaganje sledećih napojnih vodova: 

      - kabl N2XHJ 5x4mm2 (od RT-P do RT-M i od 

RT-M do grejača) m1 10.00 

    - kabl N2XHJ 3x1,5mm2 (od RT-M do ventilatora) m1 20.00 

  2.

2. 

Isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormara 

/oznaka na planu RT-M izrađenog od dva puta 

dekapiranog lima sa  bravom i ključem. Orman 

mora biti propisno ofarban. 

     Razvodni ormar mora biti ugrađen u svemu po 

propisima, preporukama "elektrodistribucije". 

     Orman predvideti sa svim potrebnim uvodnicima za 

dovod i odvod vodova, bakarnim sabirnicima, 

stezaljkama, izolatorima, svim veznim vodovima  

za smeštaj ormara, pločicama za označavanje 

elemenata na ormaru i ostalim potrebnim 

materijalom za komletno puštanje u ispravan rad. 

     Pored napred navedenog materijala u orman 

ugraditi sledeću opremu: 

     1 kom prekidač KS 25A 

     1 kom tropolni automatski osigurač 25 A 

     3 kom automatski osigurač MC 32/10 A 

     3 kom automatski osigurač MC 32/16 A 

     2 kom prekidač G 10-90-U 

     1 kom prekidač G 20-10-U 

     Uzemljiti ormar prema važećim propisima. Pozicija 

obuhvata sav potreban materijal za montažu, 

povezivanje i puštanje u rad razvodnog ormara. 

Obračunava se i plaća po kom. kom. 1.00 

  SVEGA NAPAJANJE MAŠINSKIH INSTALACIJA 

 III RAZNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI     

3.

1. 

Ispitivanje celokupne instalacije, ispitivanje 

uzemljenja, merenje efikasnosti izjednačavanja 

potencijala, merenje otpora izolacije, sva 

funkcionalna ispitivanja, uzimanje i davanje svih 

potrebnih atesta i puštanje instalacije u ispravan rad. 
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 Obračunava se i plaća paušalno. kom 1.00 

  3.

2. 

Radovi i materijal koji se ne mogu predvideti u toku 

izvođenja radova. Odobrava Nadzorni organ uz 

saglasnost Investitora. Obračunava se i plaća 

paušalno. kom 1.00 

  SVEGA RAZNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI 

  

 
REKONSTRUKCIJA POD V) 

I DEMONTAŽA I MONTAŽA  
II NAPAJANJE MAŠINSKIH INSTALACIJA  
III RAZNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI  

Ukupno pod V)   

 
 

 

G) MAŠINSKE INSTALACIJE 

 

Red.

br. 
Opis radova 

Jed. 

mere 
Količina 

Cena po 

jedinici 

mere bez 

PDV 

(dinara) 

Ukupna cena 

bez PDV 

(dinara) 

6=4x5 

1 2 3 4 5 6 

A. DEMONTAŽNI RADOVI 

1.

1 

Pražnjenje kompletne instalacije u objektu u 

termičkoj podstanici. kpl. 1     

1.

2 

Demontaža postojećih čeličnih panelnih radijatora 

komplet sa pripadajućom armaturom 

(radijatorskim ventilima i navijcima, odzračnim 

ventilima, nosačima i držačima radijatora), 

iznošenje iz objekta, ispiranje i čišćenje i priprema 

za kasniju ponovnu montažu. U okviru stavke 

predviđena je i demontaža postojećih radijatorskih 

ventila i navijaka i ispiranje radijatora, kao i 

čišćenje, miniziranje i farbanje eventualno 

korodiralih delova radijatora. Radijatori su 

sledećih veličina:         

  - 22-900x400 kom. 4     

  - 22-900x600 kom. 2     

  - 22-900x800 kom. 3     

1.

3 

Demontaža celokupne cevne mreže od čeličnih 

šavnih cevi u objektu i bakarnih cevi u objektu 

(deo u sanitarnim prostorima), komplet sa 

pripadajućim nosačima i držačima cevne mreže, 

iznošenje iz objekta, odlaganje na mesto koje 

odredi investitor udaljeno do 50m, i predaja 

investitoru uz zapisnik. Obračun po dužnom metru 

demontiranih cevi. 'm 96     

1. Demontaža ventilacionih kanala u prostoriji za kg 40     
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4 rentgen i u mračnioj komori od pocinkovanog 

čeličnog lima, komplet sa elementima za 

oslanjanje i pričvršćivanje, iznošenje iz objekta, 

odlaganje na mesto koje odredi investitor udaljeno 

do 50m, i predaja investitoru uz zapisnik. 

1.

5 

Demontaža postojećeg aksijalnog ventilatora iz 

spoljnog zida prostorije za rentgen, prečnika 

Ø300mm,  iznošenje iz objekta, odlaganje na 

mesto koje odredi investitor udaljeno do 50m, i 

predaja investitoru uz zapisnik. U okviru cene 

predviđeno je i odvajanje ventilatora od napajanja. kpl. 1     

1.

6 

Za pripremno-završne radove, spoljni i unutrašnji 

transport transportom materijala i alata uzima se 

3% od svih prethodnih pozicija.   0,03     

SVEGA DEMONTAŽNI RADOVI   

B. INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA 

2.1 Montaža prethodno demontiranih i očišćenih 

čeličnih panelnih radijatora proizvod "Jugoterm", 

Merošina ili odgovarajući komplet sa novim 

držačima sledećih dimenzija:         

  - 22-900x400 kom. 4     

  - 22-900x600 kom. 2     

  - 22-900x800 kom. 3     

2.2 Nabavka, isporuka i montaža radijatorskih 

termostatskih ventila, ugaonih, komplet sa 

termoglavom, proizvod Herz ili odgovarajući., 

veličine DN15 (R1/2") kom. 6     

2.3 Nabavka, isporuka i montaža radijatorskih ventila, 

ugaonih, proizvod Herz ili odgovarajući veličine 

DN15 (R1/2") kom. 3     

2.4 Nabavka, isporuka i montaža radijatorskih 

ugaonih navijaka veličine R1/2" kom. 9     

2.5 Nabavka, isporuka i montaža ispusne kotlovske 

slavine za ugradnju na potopljenim grejnim telima 

R1/2" kom. 4     

2.6 Nabavka, isporuka i montaža čeličnih 

hidroispitanih šavnih ili bezšavnih cevi za 

instalaciju grejanja, sledećih dimenzija:         

  - Ø21.3x2 'm 48     

  - Ø26.9x2.3 'm 12     

  - Ø33.7x2.6 'm 18     

  - Ø42.4x2.6 'm 18     

2.7 Za spojni i zaptivni materijal, elektrode, boce i 

žice za zavarivanje, brusne ploče i elemente za 

vešanje i oslanjanje cevi, i ostali prateći pribor, 

uzima se 30% od pozicije cevi.   0,3     

2.8 Povezivanje cevi na postojeću instalaciju u 

objektu kpl. 2     

2.9 Čišćenje cevi i oslonaca od rđe i nečistoća i 

miniziranje dvostrukim premazom minijuma. 

Obračun po dužnom metru cevi 'm 96     
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2.10 Ispitivanje cevi i opreme na hladni vodeni pritisak 

od 6 bar-a u trajanju od 4 sata i izrada zapisnika o 

ispitivanju. kpl. 1     

2.11 Bojenje vidljivih delova cevne mreže i oslonaca 

završnom lak-bojom otpornom na povišene 

temperature u tonu po izboru investitora. Obračun 

po dužnom metru cevi. 'm 96     

2.12 Probijanje otvora u podu i zidovima za prolaz cevi 

i saniranje istih. kpl. 1     

2.13 Punjenje kompletne instalacije u objektu na radni 

pritisak. kpl. 1     

2.14 Puštanje instalacije u rad sa podešavanjem 

parametara. kpl. 1     

2.15 Za pripremno-završne radove, spoljni i unutrašnji 

transport transportom materijala i alata uzima se 

3% od svih prethodnih pozicija.   0,03     

SVEGA INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANJA   

C. INSTALACIJA VENTILACIJE 

1. Kanalski električni grejač vazduha, komplet sa 

radnim i graničnim termostatom, presostatom i 

elektrokomandnim upravljačkim ormanom, 

električne snage 10kW. Dimenzije grejača su 

prema dimanzijama ventilacionog kanala. kpl. 1     

2. Kanalski dvobrzinski centrifugalni "in line" 

ventilator, kružnog poprečnog preseka, komplet sa 

elastičnim vezama, sledećih karakteristika:          

  - tip ventilatora TD-1000/250         

  - protok vazduha: 830 mᶟ/h         

  - napor ventilatora 125 Pa         

  - napajanje 155/85W, 0.65/0.39A, 220V         

  - proizvođač S&P         

    kpl. 1     

3. Kanalski dvobrzinski centrifugalni "in line" 

ventilator, kružnog poprečnog preseka, komplet sa 

elastičnim vezama, sledećih karakteristika:          

  - tip ventilatora TD-1300/250         

  - protok vazduha: 885 mᶟ/h         

  - napor ventilatora 180 Pa         

  - napajanje 170/110W, 0.72/0.48A, 220V         

  - proizvođač S&P         

    kpl. 1     

4. Izrada, isporuka i montaža ventilacionih kanala i 

prelaznih elemenata od čeličnog pocinkovanog 

lima debljine 0.55 do 0.7mm, u kompletu sa 

prirubnicama. kg 160     

5. Fleksibilno neizolovano crevo za povezivanje 

elemenata za razvod vazduha, prečnika Ø250mm. 'm 2     

6. Za spojni i zaptivni materijal, elemente za vešanje 

i oslanjanje kanala i ostali prateći pribor, uzima se 

30% od pozicije kanala.   0,3     
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7. Kvadratni četvorostrani anemostat sa regulacionim 

demperom, za ugradnju na ventilacioni kanal, 

sledećih veličina:         

  - O4+D-500x500mm kom. 6     

8. Spoljna fiksna protivkišna žaluzina sa zaštitnom 

mrežicom, sledećih veličina:         

  - BN - 600x300mm kom. 2     

9. Građevinski radovi na probijanju unutrašnjih 

zidova za prolaz kanala. Prosečne dimenzije 

otvora su cca 500x200mm. Obračun po otvoru. kom. 2     

1

0. 

Građevinski radovi na probijanju spoljnih zidova i 

pregrada za prolaz kanala kroz zidove od pune ili 

šuplje cigle. Dimenzije otvora su sledeće:         

  - 650x350mm kom. 2     

1

1. 

Puštanje instalacije u rad sa podešavanjem 

parametara. 
pauš

alno       

1

2. 

Za pripremno-završne radove, spoljni i unutrašnji 

transport, upoznavaje sa gradilištem i projektnom 

dokumentacijom, vođenje građevinskih dnevnika i 

knjiga i ostale prateće, neophodne radove na 

gradilištu, predviđa se iznos od 3% od svih 

prethodnih pozicija.   0,03     

SVEGA INSTALACIJA VENTILACIJE   

 

REKONSTRUKCIJA POD G) 

A) DEMONTAŽNI RADOVI  
B) INSTALACIJA CENTRALNOG GREJANJA  
C) INSTALACIJA VENTILACIJE  

Ukupno pod G)   

 

ZBIRNA  REKONSTRUKCIJA 
А) GRAĐEVINSI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI  
B) INSTALACIJE KANALIZACIJE I SANITARNI UREĐAJI 

I GALANTERIJA 
 

V) ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE  
G) MAŠINSKE INSTALACIJE  

 UKUPNA PONUDJENA CENA  

BEZ URAČUNATOG PDV __________________ 

 PDV _____% _________________ 

 UKUPNA PONUDJENA CENA  

SA URAČUNATIM PDV __________________ 

 

Дана _________. 2019. године  

П О Н У Ђ А Ч 

 

      _____________________ 
      (потпис овлашћеног лица) 
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УПУТСТВО: Понуђач је дужан да Техничку спецификацију радова са 

обрасцем структуре понуђене цене и упутством како да се попуни, 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 и потпишу сви понуђачи из 

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

који ће попунити и потписати исту. 
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XI    МОДЕЛ УГОВОРА  

На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 

РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), закључује се  

 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 
између уговорних страна:  

ГРАД НИШ  
Ниш, Ул. 7. јули бр.2  

матични број:17620541;  

ПИБ:100232752;  

текући рачун: 840-157640-83  

који заступа градоначелник  

Дарко Булатовић  

(у даљем тексту Наручилац)  

с једне стране, и  

 

________________________________  
________________________________ 

матични број: ____________________  

ПИБ: ___________________________  

текући рачун: ____________________  

кога заступа ______________________  

_________________________________  

(у даљем тексту: Извођач радова) 

с друге стране  

 

Наручилац је Одлуком број * од *.*.20*. године понуђачу - Извођачу 

радова доделио уговор о јавној набавци након спроведеног отвореног 

поступка јавне набавке редни број 404-2/67Р/2019-28. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да је предмет овог уговора извођењe 

посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на санацији 

зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, редни број 404-

2/67Р/2019-28. 

Извођач радова ће своју обавезу из претходног става овог члана 

извршити у свему у складу са понудом бр. __________ од ______________. 

године, датој на Обрасцу понуде, која са Техничком спецификацијом радова 

са обрасцем структуре понуђене цене, чини саставни део овог Уговора.  

 

Члан 2. 

Извођач радова изводи уговорене радове из чл. 1. овог Уговора на један 

од следећих начина (заокружити и попунити):  

а) самостално; 
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б) заједнички, као група следећих понуђача: 

_____________________________________ из _____________(носилац посла) 

_____________________________________ из  ____________ (члан групе) 

_____________________________________ из ____________ (члан групе) 

в) са подизвођачем/има: 

 ____________________________________________ из __________________ 

у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________ 

 ____________________________________________ из __________________ 

у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача ________________________________________ 

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 

Члан 3. 

Укупна уговорена вредност радова из чл. 1. овог Уговора, износи 

______________________ динара без урачунатог пореза на додату вредност, 

што са урачунатим порезом на додату вредност по стопи од ____%, који 

износи ______________ динара, износи укупно__________________ динара 

(и словима: ___________________________________________________). 

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

исплати Извођачу радова коначну вредност изведених радова, добијену 

применом једничних цена из понуде Извођача радова бр. _______ од 

_________________ године на стварно изведену количину радова по 

подацима из грађевинске књиге.  

Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке 

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

транспорта, монтаже, уградње, трошкове организације градилишта, 

осигурања и све остале зависне трошкове које Извођач радова има у 

реализацији свих Уговором предвиђених обавеза. 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде 

фиксне за време извођења радова и не могу се мењати. 

 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

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

исплати Извођачу радова коначну вредност изведених радова, добијену 

применом једничних цена из понуде Извођача радова број _______ од 

______________. године на основу стварно изведених радова из грађевинске 

књиге.  

  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Наручилац плаћа цену са ПДВ-ом. 

  Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова број 

____________________________ код ________________ банке, у року не 

дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања, од стране надзорног 

органа оверених, привремених и окончане ситуације, у складу са Законом о 
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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 8/2019). 

Обавезе плаћања које, по овом уговору, доспевају у наредној години, 

Наручилац ће реализовати по обезбеђивању финансијских средстава и 

усвајању финансијског плана за ту годину, и то највише до износа средстава 

која ће му за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

 Ситуације, оверене од стране надзорног органа, испостављају се у 5 

(пет) примерака почетком сваког месеца, а најкасније до 5-ог у месецу, за 

радове изведене у претходном месецу и исте се достављају на писарници 

наручиоца.  

 Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене 

вредности. 

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

задовољавајући начин и у складу са позитивним прописима, стандардима и 

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. 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: 

листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и 

другу документацију Извођач радова је обавезан доставити стручном 

надзору. Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног 

обрачуна радова. У супротном, уколико Извођач радова не поступи у складу 

са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што 

Извођач радова признаје без права приговора.   

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. 

 

РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

Члан 5. 

Извођач радова се обавезује да са извођењем радова из предмета овог 

Уговора отпочне одмах по увођењу у посао.  

Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу 

са Техничком спецификацијом радова изведе у потпуности преда Наручиоцу 

на употребу у року од _____ дана (не дуже од 30 дана), рачунајући од дана 

увођења у посао, према приложеној динамици извођења радова коју Извођач 

доставља Наручиоцу у тренутку увођења у посао. 

Извођач радова је у обавези да одмах по закључењу уговора а 

најкасније до тренутка увођења у посао, достави Динамику извођења радова, 

која ће се ако то буде потребно, усаглашавати са Наручиоцем и стручним 

надзором тако да се радови изведу у уговореном року. 
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Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, 

а сматраће се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих 

наведених услова: 

- да је Наручилац предао Извођачу радова грађевинску дозволу и 

пријаву радова у свему у складу са Законом о планирању и изградњи, 

- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту, 

- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора над извођењем 

радова који су редмет овог Уговора. 

Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о 

извршеној примопредаји уговорених радова, а што стручни надзор уписује у 

грађевински дневник. 

Утврђени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца.  

 

Члан 6. 

Уговорени рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача 

радова и уз претходну  писану сагласност Наручиоца у следећем 

случајевима: 

- у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, 

признате по важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно 

времену дејства. Трајање више силе и временских непогода уписује се у 

грађевински дневник; 

- у случају прекида рада проузрокованим актом надлежног органа, за 

који није одговоран Извођач радова. 

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

Извођач радова у писаној форми подноси Наручиоцу у рокуод 3 дана од 

сазнања за разлог због кога се рок може продужити, а најкасније пре истека 

коначног рока за завршетак радова. 

Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени 

уговора, продужава уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса 

овог Уговора. 

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, 

обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање 

повећаних трошкова или посебне накнаде. 

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

продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  

 

Члан 7. 

Пресек изведених радова вршиће се на првој и другој трећини 

уговорене временске динамике, сваког последњег дана у периоду. Уколико се 

на дан вршења пресека радова утврди да је Извођач радова извео мање од 

80% вредности радова предвиђених динамичким планом, Наручилац има 

право да за преостале неизведене радове раскине уговор са Извођачем радова 

без његове посебне сагласност и извођење преосталих неизведених радова 

уговори са другим извођачем.  
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Евентуалне разлике између уговорених вредности одузетих радова и 

вредности радова уговорених са другим извођачем, сноси Извођач радова из 

овог уговора, а до износа у висини од 10% вредности уговорених радова без 

ПДВ наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла предвиђеним 

чл. 18. овог Уговора. 

Поред обавезе из претходног става Извођач радова је истовремено у 

обавези да Наручиоцу плати и пенале у износу од 0,5% за сваки дан 

закашњења, а највише 5% од укупне уговорене вредности, на име доцње у 

испуњењу рокова извођења радова. 

 

МАЊКОВИ И ВИШКОВИ РАДОВА 

Члан 8. 

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на 

уговорене количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су 

количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова за 

поједине позиције радова. 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, достави 

Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са 

количинама и предлог измене јединичних цена и рока продужетка извођења 

радова за евентуалне вишкове који прелазе 10% уговорених количина радова 

за поједине позиције радова. Вишкови радова који не прелазе 10% 

уговорених количина радова за поједине позиције радова, третирају се као 

уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена и уговорени рок 

завршетка радова из понуде Извођача 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 10 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). 

Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач 

радова је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем обавести 

стручни надзор и Наручиоца.  

По добијању писaне сагласности, Извођач радова ће са Наручиоцем 

закључити анекс овог уговора, на основу Одлуке о измени уговора у складу 

са чл. 115 Закона о јавним набавкама. 

У тренутку закључења Анекса, Извођач радова се обавезује да преда 

Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла (једну бланко соло 

меницу печатом оверену и потписану, 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. 
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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 5 (пет) дана дужи од дана 

истека рока за коначно извршење посла уговореног Анексом. 

Уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима, на начин и под условима предвиђеним Анексом уговором, 

Наручилац може реализовати меницу за добро извршење посла на коју може 

унети износ у висини од 10% од укупне вредности радова без ПДВ 

уговорених Анексом.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове 

које је извршио без сагласности Наручиоца. 

 

НЕПРЕДВИЂЕНИ И ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

Члан 9. 

Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором и чија 

укупна вредност није већа од 15% од укупне вредности првобитно 

закљученог Уговора, стране ће уговарати у складу са чл. 36. ст. 1. т. 5. Закона 

о јавним набавкама, по спроведеном преговарачком потупку јавне набавке 

без објављивања позива за подношење понуда. 

 Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем 

непредвиђених радова, а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко 

надзорног органа, захтев за извођење непредвиђених радова са предмером и 

предрачуном 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. 

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, 

одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се 

уграђује и обиму неуговорених - непревиђених радова. 

 

Члан 10. 

Извођач радова може и без претходне писане сагласности Наручиоца, а 

уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико 
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је њихово извођење нужно за стабилност или за спречавање штете, а 

изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и 

неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде 

пројектне документације. 

Извођач радова и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе 

околности о томе обавесте Наручиоца. 

У поступку јавне набавке за уговарање хитних непредвиђених радова, 

Извођач радова је обавезан да достави понуду за непредвиђене радове у року 

из позива за подношење понуде, у складу са конкурсном документацијом. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 11. 

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу са важећим 

прописима, техничким прописима,нормативима, техничком документацијом 

и овим Уговором и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу. 

Извођач се обавезује да пре почетка извођења радова: 

- Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача 

радова. У случају потребе за изменом одговорног лица, Извођач је дужан да о 

томе обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању 

одговорног лица за извођење радова, са приложеним копијама личне 

лиценце, потврде ИКС-а да је носилац лиценце платио чланарину и да му 

решењем Суда части иста није одузета, као и доказе о радном статусу истог, 

– да у тренутку увођења у посао Наручиоцу достави динамички план 

радова, 

– да пре почетка извођења радова достави надзорном органз доказ о 

експлоатацином праву на позајмиштима са којих се довози материјал, са 

доказом о плаћеним експлоатационим правима; 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену 

испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором 

преузетих радова, 

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

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

уколико не испуњава предвиђену динамику, 

– да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све 

књиге предвиђене важећим прописима који регулишу ову област, 

– да омогући вршење стручног надзора на објекту, 

– да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца 

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

конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или 

поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, 

опреме или убрза извођење радова кад је запао у доцњу,  

– да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према 

важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року, 

– да се строго придржава мера заштите на раду, 
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– да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на 

градилишту, као и складишта својих материјала и слично, тако да се 

Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима у погледу 

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

сигурности радника за време укупног трајања извођења радова до предаје 

радова Наручиоцу, 

– да у писаној форми обавести Наручиоца када утврди да делови 

техничке документације, упутства стручног надзора или друга документација 

није у складу са важећим прописима, стандардима, што може имати утицаја 

на стабилност, исправност и квалитет изведених радова, 

– да уграђује материјал, делове и опрему врсте и типа која у 

потпуности одговара конкурсној документацији, техничким условима и 

стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом 

трошку, 

– да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и преда 

објекат као технички исправан и функционалан, 

– да гарантује квалтитет изведених радова и употребљеног 

материјала, с тим да отклањањем недостатака у гарантном року за изведене 

радове Извођач радова мора приступити у року од 5 дана, 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова 

уколико се утврде неправилности и недостаци. 

 

Члан 12. 

Уколико Наручилац утврди да материјал који се уграђује не одговара 

стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову 

употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 

контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа 

испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби 

материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена 

безбедност, Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши 

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

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у 

одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог 

извођача искључиво на трошак Извођача радова по овом уговору. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са 

Законом о планирању и изградњи. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 13. 

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену вредност 

радова под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора и да од 

Извођача радова, по завршетку радова, прими наведене радове.  
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Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзораи на тај начин ће 

контролисати квалитет радова и употребљеног материјала, као и ток радова и 

испостављене ситуације од стране Извођача радова. 

Наручилац је у обавези да обезбеди вршење стручног надзора над 

извођењем радова који су предмет овог Уговора, и о томе, у року од 2 дана од 

дана закључења увог Уговора, обавестити Извођача радова, достављањем 

акта о одређивању надзорног органа. 

Налази контроле надзорних органа уписују се у грађевински дневник.  

Наручилац се обавезује да уведе Извођача радова у посао предајући му 

грађевинску дозволу, пријаву радова и обезбеђујући му несметан прилаз 

градилишту. Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у 

грађевински дневник и од тог тренутка почиње да тече рок за завршетак 

радова. 

Наручилац се обавезује да, по обавештењу Извођача радова да су 

радови завршени, без одлагања заједно са Извођача приступи примопредаји 

објекта и коначном обрачуну.  

 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 14. 

Достављени атести морају одговарати техничким прописима, 

захтевима техничке документације, српским и другим прихваћеним 

страндардима, као и Техничкој спецификацији радова. 

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и 

контролна испитивања, односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви 

налази извршених испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу. 

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и 

предата Наручиоцу пре техничког прегледа објекта. 

Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши 

преглед и анализу, након чега даје Извођачу радова писано одобрење за 

употребу атестираног грађевинског материјала и наставак извођења за 

почетих позиција радова. 

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених 

материјала и изведених радова не одговора захтевима Наручиоца и 

техничким прописима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу 

радова да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у 

исправно стање. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку поступи по налогу 

Надзорног органа. 

Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински 

дневник. 

Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси 

Извођач радова. 
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Члан 15. 

Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и 

уграђених материјала, Извођач радова је обавезан да поступи по свим 

писаним примедбама и исте отклони најкасније за 5 дана о свом трошку. 

Уколико Извођач радова не поступи по примедбама, Наручилац има 

право да уочене недостатке отклони преко трећег лица, на терет Извођача 

радова, наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 16. 

Уколико Извођач радова не изведе радове у уговореном року, дужан је 

да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене 

вредности за сваки дан закашњена, с тим што укупан износ казне не може 

бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног 

пристанка Извођача радова умањењем рачуна наведеног у окончаној 

ситуацији.  

Ако Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених 

радова претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, тада он може 

захтевати од Извођача накнаду штете односно поред уговорне казне и 

разлику до пуног износа претрпљене штете. 

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје објекта. 

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој 

захтев за остваривање својих права најкасније до завршетка коначног 

обрачуна. 

Извођач радова се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до 

неиспуњења уговорне обавезе завршетка радова у уговореном року, дошло 

због узрока за који Извођач 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. 

 

ОСИГУРАЊЕ  

Члан 17. 

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом 

трошку осигура код осигуравајућег друштва на уговорени износ за све време 

изградње тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о 

примопредаји, и то све радове, објекте и раднике, у складу са важећим 

прописима о осигурању као и да полису осигурања стави Наручиоцу на увид 

када овај то затражи.  

У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на 

Наручиоца. 
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Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач 

радова буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за 

све време извођења радова и то до пуне њихове вредности. 

Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач радова је дужан 

да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било ком лицу или 

имовини, које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и 

обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове 

и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао 

Извођач.  

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим 

лицима. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА   

Члан 18. 

Извођач  радова је дужан да преда Наручиоцу као средство обезбеђења 

за добро извршење посла, у тренутку закључења уговора: 1 (једну) бланко 

соло меницу (која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије) са меничним овлашћењем, копију захтева за 

регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним 

пријемом истог од стране пословне банке или извод из Регистра меница и 

овлашћења са званичне интернет сранице Народне банке Србије и копију 

картона депонованих потписа. 

 Меница мора бити потписана од стране лица овлашћеног за заступање 

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

иста не сме бити перфорирана.  

Меничним овлашћењем Извођач радова ће овластити наручиоца да 

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

да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским 

путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење 

посла, рок важења меничног овлашћења за добро извршење посла у 

уговореном року мора да се продужи. 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 најмање 30 (тридесет) дана 

дужи од дана истека рока важења уговора. 

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла 

уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених обавеза у погледу 

доброг извршења посла у уговореном року.  

 

Члан 19. 

Извођач радова је дужан да, у тренутку примопредаје радова, преда  

Наручиоцу као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року: 

1 (једну) бланко соло меницу (која мора бити евидентирана у Регистру 
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меница и овлашћења Народне банке Србије) са меничним овлашћењем, 

копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке 

Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке или извод из 

Регистра меница и овлашћења са званичне интернет сранице Народне банке 

Србије и копију картона депонованих потписа. 

Меница мора бити 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 10% од вредности уговора без ПДВ-а, 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 платива на први позив и да је 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 најмање 5 (пет) дана дужи 

од дана истека гарантног рока.  

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року уколико се Извођач радова не буде придржавао уговорених 

услова за отклањање грешака у гарантном року. 

Окончана ситуација неће се исплатити уколико Извођач не достави 

меницу из става 1. овог члана. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 20. 

Извођач радова о завршетку 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 дана од дана завршетка радова. Комисију за примопредају радова 

чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача радова, и 

иста о примопредаји сачињава записник. 

Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом 

примопредаје радова, Извођач радова ће бити обавезан да отклони без 

одлагања, а уколико не почне са њиховим отклањањем у року од три дана 

или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове 

поверити другом извођачу на рачун Извођача радова, односно наплатом 

средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 18. овог Уговора. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу радова, 

Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг 

привредника. 

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје радова преда 

Наручиоцу, пројекте изведених радова у два примерка, уколико су учињене 

измене пројектне документације. 

Технички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац. 
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КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

Члан 21. 

Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с 

тим да почиње одмах по примопредаји радова, а завршава се најдуже за 7 

дана. 

Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази 

стварно изведених радова и оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из Техничке спецификације 

радова, које су фиксне. 

Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије 

учешће или одлаже коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши 

обрачун и о томе је обавести. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 22. 

Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору износи ____ 

месеци (не може бити краћи од 24 месеца) од дана извршене примопредаје, 

документоване записником о извршеној примопредаји радова.  

Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача. 
Извођач радова је обавезан да на дан извршене примопредаје објекта 

записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и 
опрему, као и упутства за руковање. 
 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 23. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико: 

- Извођач радова неоправдано касни са почетком извођења радова дуже 

од 15 дана, почев од дана увођења у посао; 

- изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 

посла и Техничкој спецификацији радова из усвојене понуде Извођача 

радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора; 

- се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач не поштује 

динамички план предвиђен чл. 11. овог Уговора, или из неоправданих 

разлога прекине са извођењем радова; 

- Извођач радова не достави средство обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року из чл. 19. овог Уговора. 

У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има 

право да за уговорене радове ангажује другог извођача реализацијом 

средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 18. овог Уговора. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су 

предмет овог Уговора, заједничка комисија ће сачинити записник о до тада 

стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим 

Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид 

Уговора и доставља се другој уговорној страни. 
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У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене 

радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат 

изведеног објекта. 

Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако 

постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о 

облигационим односима. 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 24. 

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се 

одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима,Закона о планирању 

и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других важећих законских прописа 

и подзаконских аката.  

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и 

његових саставних делова решаваће споразумно  овлашћени представници 

уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће 

стварно надлежни суд у Нишу. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 25. 

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања 

средства обезбеђења за добро извршење посла, а престаје да важи за 

уговараче по обостраном испуњењу обавеза уговорених страна и у 

случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима.  

 

Члан 26. 

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране 

овлашћених представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) 

истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а 

Извођач радова 2 (два) примерка. 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

______________________ 

Дарко Булатовић 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

 

______________________ 

 

 

Делове уговора означене * попуњава Наручилац. 
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НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без 

оправданих разлога одбије да закључи уговор о извођењу радова, након што 

му је уговор додељен, реализовати средство обезбеђења.  

Понуђач је дужан да модел уговора попуни и потпише, чиме потврђује да је 

сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са 

учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви 

подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико понуђачи 

подносе заједничку понуду, група понуђача је у обавези да у склопу понуде 

достави споразумкојим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење предметне јавне набавке, који поред осталих 

обавезних података наведених у тачки 7. Упутства понуђачима како да 

сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати 

уговор.  
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XII      ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач _____________________________________________________, 

у складу са чл. 88. ст. 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), доставља укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде у отвореном поступаку за јавну набавку 

извођења посебних грађевинских радова, изузев радова на крову, на 

санацији зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш, редни број 

404-2/67Р/2019-28, како следи у табели: 

  

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У 

РСД 

  

  

  

  
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 
 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и 

не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде 

узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно.  

 

Дана: ____________________. године 

    П О Н У Ђ А Ч 

 

                                    ______________________ 

             (потпис овлашћеног лица) 

 

НАПОМЕНА:  У случају да је понуђач у току припремања понуде имао 

трошкове израде узорка или модела (ако су израђени у складу са техничким 

условима наручиоца) и трошкове прибављања средства обезбеђења (ако 

понуђач тражи накнаду тих трошкова) може да достави Образац трошкова 

припреме понуде - попуњен и потписан. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

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

потписати оверити образац.                                            
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XIII    ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 

16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна 

повеља), Закона о платном промету („Сл. лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник 

РС“, бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011 и 139/2014 – др. закон) и Одлуке о 

облику, садржини и начину коришћења образаца платних налога за извршење платних 

трансакција у динарима („Сл. гласник РС“, бр. 55/2015 и 78/2015) и Одлуке о начину 

вршења принудне наплате с рачуна клијента („Сл. гласник РС“, бр. 14/2014 и 76/2016), 
 

____________________________________________________________________________________ 

(назив правног лица) 

из_________________________  , ______________________________________________________, 

                    (место)                                                                           (адреса)                                                           

_____________________, ___________________________ , __________________________________, 

        (матични број)                               (ПИБ)                                                   (рачун) 

доставља:                          МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО, МЕНИЦЕ 

КОРИСНИК: Град Ниш, Градска управа Града Ниша, Николе Пашића бр. 24, 18000 Ниш, 

матични број: 17620541, ПИБ: 100232752, рачун буџета Града Ниша: 840-157640-83, по 

моделу 97, са позивом на број 87-521; 
 

За отворени поступак јавне набавке извођења посебних грађевинских радова, 

изузев радова на крову, на санацији зграде Завода за плућне болести и туберкулозу 

Ниш, редни број 404-2/67Р/2019-28, достављамо вам у прилогу 1 (једну) бланко соло 

меницу, серијски број: 
 _______________________________ 

Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу, дату као средство обезбеђења за 

озбиљност понуде, можете попунити на износ до 10% од укупне цене радова без 

урачунатог ПДВ-а, дате у нашој понуди бр. ______________од ______________. године и 

овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу можете безусловно и неопозиво, плативо на 

први позив, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима 

поднети на наплату са свих наших рачуна као Дужника - издаваоца менице из новчаних 

средстава, односно друге имовине. Меница је важећа и у случају да у року важења понуде 

дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну 

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

Менично овлашћење важи најмање колико и важење понуде.  

Меницу за озбиљност понуде наручилац ће наплатити у следећим случајевима:  

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 

понуду; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не достави потписан уговор 

о јавној набавци; 

- уколико понуђач коме је додељен уговор, не поднесе средство обезбеђења за добро 

извршење посла од опште и професионалне одговорности, у складу са захтевима из 

конкурсне документације. 

 

У _________, ___________. године                         ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 

                   М.П.  ..................................................................  

НАПОМЕНА: Заједно са попуњеним и потписаним Обрасцем меничног овлашћења доставити 1 

(једну) бланко соло меницу, копију захтева за регистрацију менице у Регистру меница Народне 

банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке или извод из Регистра меница 

и овлашћења са званичне интернет странице Народне банке Србије и копију картона депонованих 

потписа.                                        


