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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД  ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА 
БРОЈ:404-34-613/2019-IIIı-4 
Датум: 25.04.2019. 
Л о з н и ц а       

 

 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Град Лозница – јавна набавка од стране више наручилаца  
 – Jавна набавка радова на текућем и капиталном  одржавању  објеката oсновних 

школа на територији града Лознице за 2019. годину 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 34/2019 
            

Датум објављивања конкурсне 
документације 

Датум и време: 03.05.2019. године 

Крајњи рок за достављање понуда: 03.06.2019. године до 13,00 часова 

Јавно отварање: 03.06.2019. године 13,30 часова 

Факс:  
 
015/879-206 

Особа за контакт 
Данијела Мирковић, Слађана Томићевић 
 

E-mail:  
dmirkovic@loznica.rs stomicevic@loznica.rs 
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На основу чл. 32, 50 и  61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 404-34-613/2019-IIIı-1 [навести редни број јавне набавкe и деловодни 
број Одлуке] и Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-34-613/2019-IIIı-2 
[навести редни број јавне набавкe и деловодни број Решења], припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

у отвореном поступку за јавну набавку радова на текућем и капиталном 
одржавању  објеката oсновних школа на територији  

града Лознице за 2019. годину, ЈН бр. 34/2019 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 
начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 
добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

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

 
 
5 

IV Критеријуми за доделу уговора 11 

V Обрасци који чине саставни део понуде 12 

VI Модел уговора 45 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 50 
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I        ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
Набавка се спроводи  у складу са чланом 32, 50 и чланом 61. Закона о јавним 
набавкама  (''Сл. Гласник РС''  број 124/2012,14/15 и 68/15)   и  Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације  у поступцима јавних набавки  и начину 
доказивања  испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/15) припремљена је 
конкурсна документација  за предметни поступак  јавне набавке у отвореном поступку. 
Набавка се спровиди као заједничка набавка од стране више наручилаца у складу са 
чланом 50.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“бр.124/2012,14/15 и 68/15)  

Наручиоци:  
 

р.бр. ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

Адреса наручиоца 

1 Наручилац ОШ ''Анта Богићевић'' Лозница 
2 Наручилац ОШ ''Вук Караџић'' Лозница 
3 Наручилац ОШ ''Вера Благојевић'' Б.Ковиљача 
4 Наручилац ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Клупци 
5 Наручилац ОШ ''Вукова спомен школа'' Тршић 
6 Наручилац ОШ ''Мика Митровић'' Брезјак 
7 Наручилац ОШ „14. октобар“ Драгинац 
8 Наручилац ОШ ''Петар Тасић'' Лешница 
9 Наручилац ОШ ''Вук Краџић'' Липница 
10 Наручилац ОШ ''Степа Степановић'' Текериш 
 
 

Град Лозница- Градска управа у заједничком поступку јавне набавке од стране 
више наручилаца (основне школе) добио је овлашћење за вршење радњи: 

- објављивање огласа и конкурсне документације, односно упућивање позива за 
подношење понуда, 

- доношење одлуке о додели уговора, обустави поступка, 
- поступање у случају захтева за заштиту права, 
- израда свих аката  у поступку јавне набавке и све друге послове који су повезани 

са поступком јавне набавке, где спада и активирање средстава финансијског 
обезбеђења према Добављачу, ако се за то испуне услови из уговора и ове конкурсне 
документације; 

- праћење извршења јавне набавке у сарадњи са осталим наручиоцима. 
 

Уговор о јавној набавци биће закључен за сваку Партију појединачно у заједничком 
поступку јавне набавке, између наручиоца – школе са једне стране и  понуђача са друге 
стране. 
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1.2. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
Средства за реализацију јавне набавке број  34/2019 обезбеђена су Одлуком о буџету 
града Лознице за 2019. годину („Службени лист града Лознице“ број 18/18). 
 
Раздео 4, глава 4.2, функционална класификација  912- основно образовање, економска класификација 4632-
капитални трансфери  ост. нивоима власти, (економска по школама 511),  

 
1.3. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Јавна набавка број 34/2019 спроводи се у oтвореном поступку ради закључења 
уговора о јавној набавци. Примењује се отворени поступак јавне набавке у складу 
са чланом 32. Закона о јавним набавкама. На ову набавку ће се примењивати: 
 Закон о јавним набавкама  (''Сл. Гласник РС'' бр.124/12,14/15 и68/15) 
 Закон о општем управном поступку  у делу који није регулисан законом о јавним 

набавкама  ( Сл. Лист СРЈ'' бр.33 од 11 јула 1997,31/01, ‘’Сл Гласник  РС’’ бр. 
30 од 7 маја 2010.)  

 Закон о облигационим односима  након закључивња уговора о јавној набавци       
(''Сл. Лист  СФРЈ'' бр 29/78,39/85,57/89 и ''Сл Лист  СРЈ'' 31/93 

 Правилници које је  објавила Управа за јавне набавке  везано за поступак јавн 
набавке  ( ‘’Сл. Гласник  РС’’ број 29 од 29.03.2013. године  31. Од 05.04.2013, и 
33 од 10.04.2013. године.)   

 
 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је извођење радова на текућим поправкама и годишњем 
одржавању основних  
школа на територији града Лозница.  
Предметна јавна набавка  је обликована у 10 партија. 
Јавна набавка није резервисана у складу са чланом 8 ЗЈН: 
Ознака из ОРН: 4520000- Општи грађевински радови; 45454000- радови на 
реконструкцији. 
Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуда и 
конкурсном документацијом објављеним на Порталу јавних набавки 
www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници www.loznica.rs. 
 Конкурсна документација у поглављима 2. и 3. садржи упутство понуђачима како да 
сачине понуду и Упутство за доказивање испуњености обавезних услова за учешће у 
поступку. 
Заинтересовани понуђачи могу извршити увид и преузимање конкурсне 
документације на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет 
страници www.loznica.rs.  
 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.  
Особа за контакт је: Данијела Мирковић, Слађана Томићевић (тел.015/879-258, 879-
263), у периоду од 09,00-12,00 часова. 
 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
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ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 
ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 
 
III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 
то: 
 

 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) ЗЈН); 

Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног привредног суда;  
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван 
за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 
Уверење основног суда 
Уверење вишег суда 
Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал 
Вишег суда у Београду 

3. 

 
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 (чл. 
75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 Пореске управе Министарства 
финансија и Локалне пореске 
администрације. 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

Изјава (Образац 5) 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 
у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

 
Годишњи финансијски извештај, који 
садржи: статусне податке понуђача, 
сажети биланс стања и биланс успеха,  за 
претходне три обрачунске године (2016, 
2017. и 2018.) или Извештај о бонитету      
(Образац БОН-ЈН) који издаје агенција за  
привредне регистре, а који мора садржати 
статусне  податке  понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха  за 
предходне три обрачунске  године.  

 

 
 
 

 
Који располаже неопходним финансијским 
капацитетом  
Минималан услов  је:  
- да понуђач није пословао са губитком у 

претходне три  године (2016, 2017. и 
2018); 

- да је понуђач у претходне три године 
(2016, 2017. и 2018) остварио пословни  
приход у износу од 70.000.000,00 
динара; 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - списак  изведних  радова на изградњи, 
доградњи, санацији, реконструкцији  или 
адаптацији објеката у  вредности  од 
30.000.000,00 дин. са називима наручилаца. 
Понуђач је дужан да списак изведених 
радова потпише и овери под кривичном и 
материјалном одговорношћу.  
- Закључене Уговоре  о извођењу радова са 
припадајућим анексима; 
- Окончане ситуације по уговору. 

 
 
 

Који располаже неопходним искуством у 
обављању радова  који су предмет ове 
набавке.  
      Минимални услов је да је понуђач у 
претходнe три године ( 2016, 2017 и 2018) 
извео грађевинске, грађевинско -занатске  
радове, електро радове на изградњи, 
доградњи, санацији, реконструкцији  или 
адаптацији објеката у  вредности  од  
30.000.000,00 дин без пдв-а, од чега је извео 
најмање један посао у минималном износу 
од 6.000.000,00 динара. 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  
-Списак ангажованих  радника: на 
неодређено време, на одређено време,  по 
степену и врсти стручне спреме, потписан 
и оверен од стране одговорног лица 
понуђача, под кривичном и материјалном 
одговорношћу. 
-Приложити лиценце, са потврдама о 
важности истих, за лица одговорна за 
стручно извршавање предмета набавке и  
контролу  квалитет. 
 
Дока:  
- за запослене код понуђача -

Обавештење о поднетој пореској 
пријави ППП-ПД, извод из појединачне 
пореске пријаве за порез и доприносе 
по одбитку, а којим понуђач доказује 

 
 

Који располаже довољним  кадровским 
капацитетом,  што у складу са обимом и 
значајем предметне услуге значи,  да 
располаже са најмање 6 (шест) радника 
ангажованих у складу са Законом о раду, од  
којих:  
Структура расположивих кадровских 
капацитета: 
- 1 (једног) дипломираног грађевинског 
инжењера који поседује лиценцу: 
   410 - Одговорни  извођача радова 
грађевинских конструкција и грађевинско-
занатских 
             радова на објектима високоградње, 
нискоградње и хидроградње или  
   411 - Одговорни  извођача радова 
грађевинских конструкција и грађевинско-
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занатских радова на објектима 
високоградње. 
- 1(једног) дипломираног  инжењера 
електротехнике , који поседује лиценцу:  
   450 - Одговорни извођач радова 
електроенергетских инсталација ниског и 
средњег напона или  
   451 - Одговорни извођач радова 
електроенергетских инсталација високог  и 
средњег напона   
- 4 (четири) или 5 (пет) радника за 
извођење грађевинско занатских радова и 
инсталација (зидари, инсталатери  молери и 
сл.) 
Напомена:  
Један одговорни извођач грађевинске 
конструкције обавезан. 
Одговорни извођач електротехнике 
обавезан само за Партијаме где постоје 
електро радови. 
 

да располаже са наведеним бројем 
извршилаца. Понуђач је у обавези да 
достави извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по 
одбитку за месец који претходи месецу 
објаве позива за подношење понуда, 
оверену печатом и потписом 
овлашћеног лица понуђача или касније.  

- За  раднике   који ће бити ангажовани 
на предметним пословима понуђач 
доставља фотокопије   уговора о  
обављању привремених и повремених 
послова чији је предмет ова јавна 
набавка  или  

- ангажоване  уговором  о делу ради 
обављања послова који су ван 
делатности послодавца, у складу са 
Законом о раду. 

 

4. ТЕХНИЧКИ:  Који располаже довољним 
техничким капацитетима  односно поседује  
следећу техничку опрему. 
    Услов за квалификацију је да понуђач 
обавезно располаже свим следећим 
техничким капацитетима у власништву,  
закупу или лизингу: 
     - 1 доставна возила носивости до 3 т 
 
 

Доказ: списак расположивих техничких 
капацитета са  доказима  о власништву, 
закупу или лизингу. 
Докази  о власништву или закупу; 
-Фотокопија књиговодствене картице 
основног средства и фотокопија пописне 
листе са стањем на дан 31.12.2018. године 
(уз обавезно обележавање маркером 
опреме тражене конкурсном 
документацијом) заједно са фотокопијом 
саобраћајне дозволе за моторна возила.  
-Све пописне листе које се достављају као 
доказ морају бити потписане од стране 
чланова пописне комисије. (уз обавезно 
обележавање маркером опреме тражене 
конкурсном документацијом). 
- Уговор о закупу 
Доказ о лизингу 
- Уговор о лизингу, пописна листа 
даваоца лизинга или оверена и 
потписана потврду даваоца лизинга 
 

 
     

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. 
и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 
табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4,  понуђач 
доказује достављањем доказа или достављањем Решења о упису у Регистар 
понуђача 
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 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе од 1-4 
подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
 

 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 је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија 
је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних 
доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Докази које ће наручилац захтевати су: 

 
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – 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) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 
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 
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уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети 
према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 
поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1. Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке 
понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха,  за претходне три 
обрачунске године (2016, 2017 и 2018) или Извештај о бонитету 
(Образац БОН-ЈН) који издаје агенција за  привредне регистре, а који 
мора садржати статусне  податке  понуђача, сажети биланс стања и 
биланс успеха  за предходне три обрачунске  године.  
 
2. Списак  изведних  радова (грађевинских, грађевинско-
занатских, екектро радова) у вредности  од 30.000.000,00 дин. без 
пдв-а са називима наручилаца. 
Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под 
кривичном и материјалном одговорношћу.  
- Закључен Уговор  о извођењу радова са припадајућим анексима; 
- Окончане ситуације по уговору. 

 
3. Списак ангажованих  радника: на неодређено време, на одређено 
време у складу са Законом о раду,  по степену и врсти стручне спреме, 
потписан и оверен од стране одговорног лица понуђача, под 
кривичном и материјалном одговорношћу. 
-Приложити лиценце, са потврдама о важности истих, за лица 
одговорна за стручно извршавање предмета набавке и  контролу  
квалитет. 
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Доказ: Обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из 
појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим 
понуђач доказује да располаже са најмање 6 извршилаца. Понуђач је у 
обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и 
доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за 
подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица 
понуђача. За  раднике   који ће бити ангажовани на предметним 
пословима понуђач доставља фотокопије   уговора о  обављању 
привременим и повременим пословима чији је предмет ова јавна 
набавка  или ангажовани  уговором  о делу.  

 
                            4) Услов:  Који располаже довољним техничким капацитетима  
односно поседује  следећу техничку опрему. 
    Услов за квалификацију је да понуђач обавезно располаже  следећим техничким 
капацитетима у власништву, закупу/лизингу: 
     -    доставно возило носивости до 3 т                                                          ком      1                                              
      
Доказ: списак расположивих техничких капацитета са  доказима  о власништву или 
закупу. 
Докази  о власништву, закупу/лизингу; 
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе 
са стањем на дан 31.12.2018. године (уз обавезно обележавање маркером опреме 
тражене конкурсном документацијом) заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за 
моторна возила.  
-За опрему набављену на основу уговора о лизингу, као доказ испуњености техничког 
капацитета приложити пописне листе даваоца лизинга или оверену и потписану 
потврду даваоца лизинга, који је у складу са Законом власник предмета лизинга. 
Потврда мора бити издата на меморандуму даваоца лизнига и мора садржати тачан 
назив и количину предмета лизинга и број уговора о лизингу. 
-Све пописне листе које се достављају као доказ морају бити потписане од стране 
чланова пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене 
конкурсном документацијом). 
За средства  набављена од 1.1.2019.  године  приложити фотокопиоју рачуна и 
отпремнице. 
-Уговор о закупу. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 
1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, и то:  

 ...............[навести доказ и интернет страницу надлежног органа] (нпр. 
доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у 
регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, 
јер је јавно доступан на интернет стреници Агенције за привредне 
регистре -   www.apr.gov.rs) 

 ...............[навести доказ и интернет страницу надлежног органа]  
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. 
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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. 

 
 

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 
доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 
пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају 
истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 
који је понудио краћи рок извођења радова. 
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни 
рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 
доставити записник извлачења путем жреба. 
 

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Докази  о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. 

ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом; 
6) Докази о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, 

наведених овом конкурсном документацијом. 
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ПОНУДА за Партију 1-10 

  Образац 1   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. ___ од __ за јавну набавку „Радови на текућем и капиталном одржавању  
објеката oсновних школа на територији града Лознице за 2019. годину за Партију 
________  (унети број партије) 
 
*(обавезно нагласити на коју партију се односи, копирати за сваку партију 
посебно) 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –радови на текућем и капиталном одржавању 
објеката oсновних школа на територији града Лознице за 2019. годину за Партију 
______ (број партије) 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а:  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

 

 
Рок и начин плаћања: 
 

 
45 дана, од дана достављања 
привремених ситуација и окончане 
ситуације 

 
Рок важења понуде: 
 

 

 
Рок извођења радова:  
 

 

 
Гарантни период: 
 

 

 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_________________________               _______________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
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Образац 3 
 
            ПОНУЂАЧ:  

____________________________________________________________ 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
ДОСТАВЉЕНЕ ПО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ  ЈН 34/2019 

 
 

Врста трошка 
 

Вредност 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Укупно без ПДВ-а:  
 

ПДВ :  
 

Укупно са ПДВ-ом:  
 

 
          Од понуђача се захтева да наведе све елементе који чине трошкове припреме 
понуде. 
 
 
 
 
 

     Датум: ________________ 
Потпис овлашћеног лица 

 
_________________________ 

 
 

М.П. 
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Образац 4 
 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичним одговорношћу, као законски 
заступник понуђача  дајем следећу: 
 
 
 

И З Ј А В У 
 

ПОНУЂАЧ, _____________________________________, из 
_____________________, адреса ________________________________ овом изјавом 
потврђује да је понуду у поступку јавне набавке бр. ЈН 34/2019, поднео независно, 
без договора са понуђачима или другим заинтересованим лицима. 

 
 
 
 
 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис одговорног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 

 
 
 
 
Напомена:Достављање овог обрасца није обавезно. 
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Образац 5 
 
 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ  
ЧЛ.75.СТ.2 ЗАКОНА 
 
У вези члана 75. став  2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 
  
 

ПОНУЂАЧ, _________________________________________у поступку јавне 
набавке бр. ЈН 34/2019 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада заштити животне средине, као и 
да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Датум: ________________ 

Потпис одговорног лица 
 

_________________________ 
 
 

М.П. 

 
 
 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана  
од стране  овлашћеног лице сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 6                     

 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 
 

 
 
Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по 
позиву наручиоца, дана __________2019. године, обишао је терен где ће се изводити  
радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и добио све 
неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо 
упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било 
какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   
 
 

       
 
 
    Датум              Потпис, 
 
________________                                                       __________________ 
 
 
 
 
За Наручиоца: _______________________ 
                             (п о т п и с) 
 
 

 

Напомена: Обилазак локације и увид у пројектно техничку документцију  је обавезан 
* (Копирати за сваку партију посебно) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



20  

 
 

 
Образац 7 
 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА 
за озбиљност понуде 

 На основу Закона о меници и тачака 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину 
коришћења јединствених инструмената платног промета 

ДУЖНИК: ________________________  

М.Б.: ________________________    (унети одговарајуће податке 

ПИБ: ________________________ дужника – издаваоца менице) 

ТЕКУЋИ РАЧУН: ________________________  

КОД БАНКЕ: ________________________  

 
ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице – 
 

КОРИСНИК: _____________________________ (назив школе- зависно за коју партију се 
конкурише)  
    (у даљем тексту: Поверилац) 
 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату 
меницу број __________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 
________________ (_________________________________ динара), за озбиљност понуде. 
 Овлашћујемо Повериоца да попуни меницу за наплату на износ од ____________ 
(__________________________________ динара) и да иницира наплату бланко сопствене 
менице са клаузулом „без протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком 
доспећа по виђењу, та да, без трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши 
наплату са свих рачуна Дужника _____________________ 
________________________________________________________________________ (унети 
одговарајуће податке дужника – издаваоца менице – назив, место и адресу), код банака, а у 
корист Повериоца ____________________  (у даљем тексту: Поверилац, а у сврху 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 
 по Уговору заведеног код Повериоца – под бројем _____________________________ од 
_______________________, и код Дужника под бројем ___________________________ од 
_________________________. 
 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет 
свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да 
на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у 
наплати са рачуна. 
 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 
задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату. 
 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање 
Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. 
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника 
______________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица). 
  Ово менично писмо – овлашћење, сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од 
којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 
 
 
Место и датум: ________________ 

Издавалац менице 
 

_________________________ 
печат и потпис овлашћеног лица 

М.П. 
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Образац 8. 

  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Наручилац 
Период 

извођења 
радова 

Врста радова 
Вредност  изведених 

радова  
(без ПДВ) 

    

    

    

    

    

УКУПНО изведених радова без ПДВ:  

 

 

 
 
 

 
 
Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа 
самостално или са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе понуђача или  
овлашћено лице члана групе.  
 

Датум __________________                                                  Потпис овлашћеног лица 

___________________________ 

М.П. 
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Образац 9 
 

Списак радника -запослених и  који ће бити ангажовани по овој  јавној набавци 
радови на текућем и капиталном одржавању објеката oсновних школа на 

територији града Лознице за 2019. годину-број: 34/2019 
 
 

                         _____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 

Р.б. Име и презиме Степен и назив стручне спреме лиценца 

1    

2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 
 
Под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу; изјављујем да 
запошљавам/ангажујем горе наведене раднике у складу са Законом о раду.   
 
 
Прилог: 
- Фотокопија обрасца М - Пријава-промена и одјава на обавезно социјално. 
- Фотокопија лиценци, са потврдама о важности истих за лице одговорно за 
стручно извршавање предмета набавке  
- Фотокопија  уговора о раду / уговора о обављању привремених и повремених 
послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет 
ове јавне набавке. 
 
 
 
 
 
У _____________________                                                   Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.              
______________________________ 
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Образац 2 Структуре цене 
 
 

ТЕХНИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
РАДОВА 

ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДМЕРИ РАДОВА СА  СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 
 
Партија 1 – ОШ „Анта Богићевић“ Лозница 
 
ZA ADAPTACIJU PLAFONA  U OŠ”ANTA BOGIĆEVIĆ“LOZNICA 
 

r.b Vrsta radova Jed. 
Mere 

Količina  Jed.cena  Ukupno 

1. Pažljivo obijanje postojećeg maltera i  
oštećenih delova TM tavanice uz        
predhodnu zaštitu podova od obijenog 
maltera i monte,sa odvoženjem šuta na 
deponiju. 

 
 

m2 

 

 
 

316 

 
 

X 

  
 

= 

 

2. Nanošenje premaza za zaštitu od 
korozije na čeličnu armaturu u okviru 
TM tavanice nakon obijanja donjeg 
sloja tavanice.Kao  
premaz koristiti materijal Sika Mono 
Top 910N ili sličnih karakteristika.   

 
 

m2 

 
 

316 

 
 

X 

  
 

= 

 

3. Nabavka materijala i izrada spuštanog 
plafona od gips-kartonskih ploča 
debljine 12,5mm sa odgovarajućom 
konstrukcijom i podkonstrukcijom, 
izrađenoj od orginalnih profila debljine 
0,6 mm proizvođača Knauf ili 
Rigips.Sve spojeve prebandažirati 
bandaž trakom i Knauf ili Rigips 
ispunom tri puta. 

 
 
 

m2 

 
 
 

316 

 
 
 

X 

  
 
 

= 

 

4. Nabavka materijala i gletovanje plafona 
glet masom dva puta.U cenu uračunati 
brušenje finim brusnim papirom  
izgletovanih površina. 

 
m2 

 
316 

 
X 

  
= 

 

5. Nabavka materijala i bojenje plafona 
disperzivnom bojom dva puta . 

 
m2 

 
316 

 
X 

  
= 

 

6. Nabavka materijala I bojenje zidova 
disperzivnom bojom dva puta 

 
m2 

 
1297 

 
X 

  
= 

 

6. Nabavka materijala izrada i montaža 
zidne 
Okapnice od bojenog pocinkovanog 
lima 
r.š  70cm debljine lima 0,5mm. 

 
m 

 
28 

 
X 

  
= 

 

7. Demontaža starih uvodnih limova od 
pocinkovanog lima r.š 150 . Nabavka i 
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montaža novih uvoddnih limova 
izrađenih od pocinkovanog lima r.š 150 

m 32 X = 

8. Nabavka materijala,izrada i montaža 
horizontalnog oluka od bojenog 
pocinkovanog lima debljine 0,5 mm            
r.š  70cm. 

 
 

m 

 
 

19 

 
 

X 

  
 

= 

 

9. Čišćenje horizontalnih oluka i 
odnošenje šuta na deponiju. 

 
m 

 
40 

 
X 

  
= 

 

                                                                            UKUPNA VREDNOST RADOVA 
SA PDV-om 

 

 
 
Партија 2– ОШ „Вук Караџић“ Лозница 
 
Predmet: Opis radova koje treba izvesti na novom delu školske zgrade 
 
 

RED
. 
BR. 

 
OPIS POZICIJE 

JED. 
MERE 

 
KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CENA 

UKUPNO 
DIN 

 I-PRIPREMNI RADOVI     

1 Rušenje starog dimnjaka dim 100x100x250, skidanje 
šuta I cigle sa krova utovar u kamion I odvoz na 
deponiju. 

 
 
Kom. 

 
 

1,00 

  

2 Skidanje vertikalnih oluka utovar u kamion I odvoz na 
deponiju. 

 
m1 

 
48,00 

  

3 Skidanje horizontalnih oluka utovar u kamion I odvoz 
na deponiju. 

 
m1 

 
48,00 

  

4 Skidanje ventilacionih ozraka sa krova utovar I odvoz 
na deponiju. 

 
Kom. 

 
8,00 

  

5 Pažljivo skidanje gromobranske trake I odlaganje na 
stranu radi ponovnog vraćanja. 

 
Pauš. 

 
1,00 

  

6 Skidanje pokrivnog Al. Tr lima spuštanje na zemlju I 
odlaganje na mesto koje odredi investitor. 

 
m2 

 
560,00 

  

                                                                                                                                                                                                       
UKUPNO:                                                                                                                                                                

 
 

RED
. 
BR. 

 
OPIS POZICIJE 

JED. 
MERE 

 
KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CENA 

UKUPNO 
DIN 

 II-POKRIVAČKI RADOVI     

1 Nabavka I zamena istrulelih rogova do 30% od 
ukupne površine. Građa je čamova I klase dimenzija 
kao postojeći. 

 
 
m2 

 
 

174,00 

  

2 Nabavka čamove daske d=2,5cm I podaščavanje 
krovne konstrukcije ne mestima gde je trula postojeća 
do 30% od ukupne površine kao I PVC folije po dasci. 

 
 
m2 

 
 

174,00 

  

3 Nabavka čamove letve 5x8 I zamena oštećene 
postojeće do 30% od ukupne površine. 

 
m2 

 
174,00 

  

4 Nabavka Al trapezastog lima I postavljanje preko 
poletvanog krova dimenzije 0,7mm TR 60x205 boja 
siva. 

 
 
m2 

 
 

560,00 

  

5 Izrada drvene podkonstrukcije za podašiv strehe sa 
Al. limom. 

 
m2 

 
37,00 

  

6 Nabavka I postavljanje Al. podašiva strehe sa svim 
lajsnama. 

 
m2 

 
37,00 
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7 Nabavka I postavljanje horizontalnih oluka sa 
nosačima RŠ 40cm. 

 
m1 

 
48,00 

  

8 Nabavka I postavljanje vertikalnih oluka Ф130 sa 
držačima. 

 
m1 

 
48,00 

  

9 Nabavka I postavljanje slemenjaka RŠ 60cm.  
m1 

 
24,00 

  

10 Nabavka I postavljanje okapnica RŠ 60cm Al. lima 
d=0,7mm. 

 
m1 

 
44,00 

  

11 Nabavka I postavljanje ventilacionih glava od Al. lima.  
Kom. 

 
8,00 

  

12 Vraćanje stare gromobranske instalacije sa zamenom 
spojnica I zavrtnjeva. 

 
Pauš. 

 
1,00 

  

13 Izvršiti merenje otpora gromobranske instalacije I 
izdati attest. 

 
Pauš. 

 
1,00 

  

                                                                                                                                                                                                       
UKUPNO:                                                                                                                                                           

 
 
 
 

R E K A P I T U L A C I J A 
I PRIPREMNI RADOVI  
II POKRIVAČKI RADOVI  
 UKUPNO BEZ PDV-a:  
 PDV 20%:  
 UKUPNO SA PDV-om:  

 
 
 
Партија 3- ОШ „Вера Благојевић“ Бања Ковиљача 
 

r.b Vrsta radova j.m Količina  Jed.mere  Ukupno 
 GRAĐEVINSKI RADOVI       
1. Skidanje gromobranske instalacije i 

odlaganje na mesto koje odredi investitor i 
montaža nove gromobranske instalacije. 

 
m 

 
95,00 

 
X 

  
= 

 

2. Skidanje postojećih horizontalnih i 
vertikalnih oluka i uvodnog lima. 

 
m 

 
108,00 

 
X 

  
= 

 

3. Skidanje postojećeg salonita i slemenjaka 
I odlaganje na mesto koje odredi investitor 

 
m2 

 
594,00 

 
X 

  
= 

 

4. Skidanje postojeće letve i odlaganje na 
mesto koje odredi investitor. 

 
m2 

 
594,00 

 
X 

  
= 

 

5. Nivelisanje krovne konstrukcije štafnama 
5/12 cm i zamena dela krovne konstrukcije 
oštećenih rogova i stolica što čini 30% 
ukupne površine krova. 

 
 
m2 

 
 
594,00 

 
 
X 

  
 
= 

 

6. Nabavka i ugradnja nove letve 5x8 na 
rastojanju 80cm. 

 
m2 

 
594,00 

 
X 

  
= 

 

7. Nabavka i ugradnja uvodnog lima od 
pocinkovanog plastificiranog lima R.Š 
50cm 

 
m 

 
66,00 

 
X 

  
= 

 

8. Nabavka i ugradnja horizontalnih oluka od 
pocinkovanog plastificiranog lima R.Š 
41,6cm sa kukama za ugradnju u braon 
boji. 

 
 
m 

 
 
58,00 

 
 
X 

  
 
= 

 

9. Nabavka i ugradnja vertikalnih oluka od 
pocinkovanog plastificiranog lima R.Š 
41,6cm 

 
m 

 
34,00 

 
X 

  
= 
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UKUPNO I PRETHODNI  

sa šelnama za ugradnju u braon boji. 
10. Nabavka i ugradnja uvale od pocinkovanog 

plastificiranog lima R.Š 100cm u braon 
boji. 

 
m 

 
36,00 

 
X 

  
= 

 

11. Nabavka i ugradnja trapeznog lima TR 
40/240 od pocinkovanog plastificiranog 
lima debljine 0,5mm u boji po izboru 
investitora. 

 
 
m2 

 
 
594,00 

 
 
X 

  
 
= 

 

12. Nabavka i ugradnja snegobrana u cik cak u 
dva reda  sa svih strana iznad streha. 

 
m 

 
65,00 

 
X 

  
= 

 

13. Nabavka i ugradnja slemenjaka od 
pocinkovanog plastificiranog bojenog lima 
R.Š 41,6cm. 

 
m 

 
56,00 

 
X 

  
= 

 

14. Podaščavanje krovne ravni suvom daskom 
d=24mm sa postavljanjem PPVNP folije. 

 
m2 

 
594,00 

 
X 

  
= 

 

 UKUPNA VREDNOST RADOVA bez 
PDV-a 

      

 PDV       
 UKUPNA VREDNOST RADOVA SA 

PDV-OM 
      

 
 
 
Партија 4 – ОШ „Доситеј Обрадовић“ Клупци 
 
 
 

red 
broj 

OPIS RADOVA 
Jedinica 

mere 
Količina d. Cena ( DIN ) IZNOS ( DIN ) 

 

I PRETHODNI RADOVI 

 
1 Skidanje oštećenog krovnog pokrivača od falcovanog crepa 

i letve ( oko 20% od ukupne površine ) i deponovanje na 
daljinu do 30m. 
Obračun po m2 stvarne površine krova. 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

150,00 

  

2 Skidanje podšiva strehe od drvene lamperije i deponovanje 
na daljinu do 20m. U cenu uračunat vertikalni transport. 
Obračun po m2. 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

91,68 

  

3 Utovar i odvoz šuta kamionima na gradsku deponiju na 
daljinu do 6km sa grubim planiranjem. 
Obračun po m3. 

 
 
 

m3 

 
 
 

9,58 

  

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
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II TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI 

 
1 Demontaža oštećenih elemenata drvene krovne 

konstrukcije i nabavka materijala i zamena delova krovne 
konstrukcije od rezane čamove gradje u svemu prema 
statičkom proračunu i detaljima. Procena je da je oštećeno 
10% površine. 
Obračun po m2 osnove. 

 
 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 
 

50,00 

  

2 Nabavka materijala i letvisanje krova čamovim letvama za 
pokrivanje falcovanim crepom. 
Obračun po m2. 

 
 
 

m2 

 
 
 

150,00 

  

3 Nabavka materijala i pokrivanje krova falcovanim crepom. 
Obračun po m2. 

 
 

 
m2 

 
 

 
150,00 

  

4 Nabavka materijala i pokrivanje slemena i grbina 
fazonskim slemenjakom u cementnom malteru. 
Obračun po m1. 

 
 

m1 

 
 

11,50 

  

5 Nabavka materijala i izrada opšiva strehe OSB pločama 
d=18mm sa potrebnom podkonstrukcijom. Premazati 
sadolinom tri puta. U cenu uračunat materijal i rad. 
Obračun po m2. 

 
 
 
 
 

m2 

 
 
 
 
 

91,68 

  

 UKUPNO II TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI   

 
 

ZBIRNA REKAPITULACIJA 

 
I PRETHODNI RADOVI  

II TESARSKI I POKRIVAČKI RADOVI  
 
 
 

Укупно без пдв-а  

PDV 20%  

Укупно са пдв-ом  

 
 
 
 
 
 
Партија 5 –ОШ „Вукова спомен школа“ Тршић 
 

 
 

RED. 
BR. OPIS POZICIJE 

JED. 
MERE 

 
KOLIČINA 

JEDINIČNA 
CENA bez 

pdv-a 

UKUPNO 
DIN 

I – LIMARSKI RADOVI 
1 Skidanje starog lima utovar sa krova u kamion I odvoz na deponiju 

sa čišćenjem krova. m2 490,00   

2 Nabavka I postavljanje na krov ravnog Zn lima 0,55 spajati duplim 
falcom. 

m2 490,00   

3 Nabavka I postavljanje daske čamove 2,5 cm na mestima gde je 
stara istrulila predhoddno skinuti staru oštećenu do 15% ukupne 
površine. 

m2 75,00   

4 Nabavka I postavljanje horizontalnih oluka RŠ 33 od Zn lima 0,55.  
m1 

138,00   

5 Nabavka I postavljanje vertikalnih oluka od Zn lima na novom delu m1 30,00   
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zgrade sa nitovanjem I ispravljanjem nosača oluka. 

6 Popravka postojećih oluka od Zn lima na novom delu zgrade sa 
nitovanjem I ispravljanjem nosača oluka. 

m1 30,00   

7 Nabavka I postavljanje snegobrana. 
 

m1 40,00   

8 Kopanje kanala 50x30 u zemlji sa predhodnim skidanjem betonskih 
ploča radi postavljanja PVC cevi Ф130 I uvođenje vertikalnih oluka 
u njih. 

m1 36,00   

9 Nabavka I postavljanje PVC cevi Ф130u predhodno iskopan kanal 
ispod cevi nasuti sloj peska d=10 cm, po postavljanju zagrnuti 
kanal. 

m1 36,00   

10 Betoniranje šahti (uvala) na kraju cevi radi slivanja vode dim. 
30x30x30 cm. 

 
Kom. 

4,00   

11 Vraćanje u prvobitno stanje predhodno skinutu betonsku ploču kao 
postojeće. 

 
Pauš. 

1,00   

12 Nabavka I postavljanje betonskih kanalica za odvod vode od oluka. 
Predhodno iskopati I postaviti mršav beton kao I ispraviti postojeći 
beton od staze. 

m1 35,00   

      
UKUPNO:                                                                                                                                    

 
II – MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 

1 Krečenje učionicai hodnika I kancelarija poludisperzijom sa 
predhodnim struganjem, delimičnim gletovanjem I svim pripremnim 
radovima 2x. 

m2 300,00   

2 Farbanje masnog cokla sa pripremom I delimičnim krpljenjem 
pukotina visine kao postojeći. 

m2 10,00   

3 
 

Farbanje drvene stolarije prozori vrata na učionicama I 
kancelarijama. Lakom 2x predhodno izvršiti čišćenje I skidanje 
stare farbe, zatim apcegovanje, gitovanje, brušenje I farbanje. 

m2 220,00   

 

UKUPNO bez pdv-a:                                                                                                                                        
      

SVEGA   I + II (sa pdv-om)                                                                             
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Партија 6- ОШ „Мика Митривић“ Брезјак 
 

Ред. 
бр. 

ОПИС Јед. 
мере 

Кол. Цена без  
ПДВ-а 

УКУПНО 

1. Демонтажа постојећих 5 чучаваца и једне ВЦ 
шоље. Обрачун по комаду 

ком 6   

2. Демонтажа  постојећих 6 врата у тоалету. 
Обрачун по комаду 

ком 6   

3. Демонтажа постојећих 8 прозора. Обрачун по 
комаду 

ком 8   

4. Скидање и поновна монтажа умиваоника. 
Обрачун по комаду 

ком 3   

5. Скидање подних керамичких плочица и 
кошуљице, скупљање и одвоз шута на 
депонију или место које одреди инвеститор, 
до 5 километара удаљености. Обрачун по м2 

м2 17   

6. Скидање зидних керамичких плочица и 
одвожење шута на депонију или место које 
одреди инвеститор, до 5 километара 
удаљености. Обрачун по м2 

м2 70   

7. Штемање подне бетонске плоче, скупљање и 
одвоз шута на депонију или место које одреди 
инвеститор, до 5 километара удаљености. 
Обрачун по м2 

м2 17   

8. Вађење старих одводних канализационих цеви 
до септичке јаме. Обрачун по м1 

м1 20   

9. Набавка и уградња нових одводних 
канализационих цеви Ø100. Обрачун по м1 

м1 20   

10. Набавка и уградња одводних канализационих 
цеви Ø75 са свим прикључним фитинзима. 
Обрачун по м1 

м1 12   

11. Набавка и уградња вертикланих сливника 
 Ø 75. Обрачун по комаду 

ком 3   

12. Набавка материјала и бетонирање подова у 
мокрим чворовима бетоном МБ 20 дебљине 
д=10цм. Обрачун по м2 

м2 17   

13. Набавка материјала и постављање 
хидроизлолације од кондора дебљине д=4мм 
са претходним мазањем пода битулитом и 
варење спојева. Обрачун по м2 

м2 17   

14. Набавка и постављање металних чучаваца са 
С сифонима. Обрачун по комаду 

ком 5   

15. Набавка и постављање ВЦ шоље. Обрачун по 
комаду 

ком 1   

16. Израда цементне кошуљице. Обрачун по м2 м2 17   
17. Набавка и постављање подних керамичких 

плочица. Избор боје одређује инвеститор. 
Обрачун по м2 

м2 17   

18. Набавка и уградња хромиране подне решетке ком 3   
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15x15. Обрачун по комаду  
19. Набавка и уградња водокотлића са 

стиродуром. Обрачун по комаду 
ком 6   

20. Израда и монтажа врата од алуминијума у 
тоалету димензије 200x70цм. Обрачун по 
комаду 

ком 6   

21. Израда и монтажа ПВЦ прозора димензија 
80x65цм. Обрачун по комаду 

ком 8   

22. Набавка и постављање зидних керамичких 
плочица. Избор боје одређује инвеститор. 
Обрачун по м2 

м2 122   

23. Набавка и постављање држача тоалет папира у 
кабинама. Обрачун по комаду 

ком 6   

24. Набавка и постављање посуда за течни сапун. 
Обрачун по комаду 

ком 3   

25. Набавка и постављање сушача за руке у 
тоалету. Обрачун по комаду 

ком 3   

26. Набавка и уградња пластичног огледала ком 3   
27. Копање канала од септичке јаме до упојног 

бунара дужине 70 метара. Димензије канала 
0,8x0,4м. У цену урачунати и затрпавање 
канала након постављања канализационих 
цеви. Обрачун по м3. 

м3 22   

28. Набавка и постављање канализационих цеви 
ПВЦ Ø 125 (Пештан) и затрпавање цеви 
песком. Обрачун по м1 

м1 70   

29. Копање упојног бунара дубине 6 метара са 
постављањем бетонских цеви. Обрачун по м1 

м1 6   

30. Набавка бетонских цеви пречника 1 метра 
дебљине зида 10 цм и висине 1 метар. 
Обрачун по ком 

ком 6   

31. Израда плоче изнад напојног бунара 1,7x 1,7м 
дебљине 15цм са армирањем у две зоне 
мрежом Q385. Обрачун по м2 

м2 2,89   

 УКУПНО без ПДВ-а     
 ПДВ     
  

УКУПНО са ПДВ-ом: 
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Партија 7- ОШ „14. октобар“ Драгинац 
 
1. Извођење  радова на санацији равног дела крова на објекту матичне школе у 

Драгинцу 

 
Рб. 

ОПИС РАДОВА: 
 

Јед 
мере 

Колич
ина 

Цена по 
јед.мере 
без ПДВ-
а 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-
а 

1. Демонтажа постојећих окапница и припрема  
подлоге за постављање ПВЦ мембране 

m 70,00   

2. Профилисање и монтажа окапница од ПВЦ лима,  
RŠ= 14cm 

m 70,00   

3. Постављање слоја Геотекстила 300гр/м2 као слоја  
раздвајања и механичке заштите између подлоге и  
ПВЦ мембране 

m2 225,00   

4. Постављање ПВЦ мембране“SikaPlan 1.5G“ са  
свим потребним елементима за њено фиксирање за  
подлогу,обрада продора и детаља по препоруци  
произвођача 

m2 225,00   

                                                                                                     УКУПНО без ПДВ-а         
 
2. Извођење  радова на санацији платоа изнад кабинета и мокрих чворова  на 

објекту матичне школе у Драгинцу 

 
Рб. 

ОПИС РАДОВА: 
 

Јед 
мере 

Колич
ина 

Цена по 
јед.мере 
без ПДВ-
а 

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а 

1. Демонтажа постојећих бехатон плоча са платоа 
изнад информатичког кабинета и мокрих чворова  

m2 120,00   

 
2. 

Припрема подлоге за израду хидроизолације. 
Постављање слоја Геотекстила 300гр/м2 као 
заштитног и раздвајајућег слоја постојеће 
(битуменске) и нове хидроизолације 

m2 120,00   

 
3. 

Постављање слоја хидроизолационе ПВЦ 
мембране Сикаплан 14.6 са свим неопходним 
елементима за њено фиксирање и завршна пуц 
лајсна уз објекат  

m2 120,00   

Постављање слоја Геотекстила 300гр/м2 преко 
хидроизолације као заштите  

m2 120,00   

Враћање слоја бехатон коцки и замена ако буде 
неопходно 10% 

m2 120,00   

                                                                                                     УКУПНО без ПДВ-а      
 
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1+2 = __________________ без пдв-а 
ПДВ 
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 1+2 = __________________ са пдв-ом 
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Партија 8- ОШ „Петар Тасић“ Лешница 
 

Red. 
broj 

Opis pozicije 
jed. 

mere 
kol. 

jedinična 
cena 

ukupno 

      
I DEMONTAŽNI RADOVI 

      
1 Razvezivanje i demontaža postojeće 

električne instalacije u objektu. Plaća se 
paušalno. 

kompl 1   
2 Razvezivanje i demontaža postojeće 

gromobranske instalacije. Pozicija 
obuhvata demontažu gromobranske trake 
na krovu objekta, krovnih nosača, zidnih 
nosača, mehaničke zaštite, uzemljivačke 
trake, mernih spojeva i spusnih vodova. 
Plaća se paušalno. 

kompl 1   
  

  UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI: 

  
    II ELEKTROINSTALACIJE OSVETLJENJA I UTIČNICA 

  
1 Nabavka, isporuka i montaža u/na zid 

razvodne table (za 24 modula). Svi 
automatski osigurači predviđeni za 
ugradnju u razvodnu tablu su 
karakteristike B. Sva oprema ugrađena u 
orman mora biti predviđena za struju 
kratkog spoja od 6kA. U tipsko plastično 
kućište ugraditi sledeću opremu: 

    

    

  - 1 kom diferencijalna zaštitna sklopka 
25/0,5A     

    

  -1 kom Jednopolni automatski osigurač 6A         

  -3 kom Jednopolni automatski osigurač 
10A     

    

  -5 kom Jednopolni automatski osigurač 
16A     

    

  -bakarne sabirnice Ecu(15x3)mm         

  -1komplet Samolepljivih etiketa, plastičnih 
umetaka, vijaka i ostale sitne opreme, 
Plaća se komplet po komadu 

kom 1   
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2 Nabavka, isporuka materijala i izrada 
instalacije sijaličnog mesta osvetljenja 
Instalacija se izvodi polaganjem 
instalacionih kablova i razvodnih kutija za 
u zid. Instalaciju izvesti instalacionim 
kablovima PP-Y 3x1,5mm2 prosečne 
dužine 7m paljenjem preko jednopolnog ili 
naizmeničnog prekidača. Pozicija 
obuhvata instalacioni pribor, instalacione 
kablove, povezivanje i puštanje u rad. 
Plaća se komplet po sijaličnom mestu. 

kom 26   
3 Nabavka, isporuka i montaža jednopolnog 

instalacionog prekidača kao i ostalog 
potrebnog materijala. Plaća se po komadu. 

kom 8   
4 Nabavka, isporuka i montaža 

naizmeničnog instalacionog prekidača kao 
i ostalog potrebnog materijala. Plaća se po 
komadu. kom 2   

5 Nabavka, isporuka materijala i izrada 
monofaznog  priključnog mesta. 
Instalacija se izvodi kablom PP-Y 
3x2,5mm2 prosečne dužine 10m sa 
jednom monofaznom priključnicom za pod 
malter. Pozicija obuhvata isporuku i 
montažu monofaznih priključnica sa 
zaštitnim "šuko" kontaktom, maske kao i 
ostalog potrebnog materijala. Plaća se 
komplet, po instalacionom mestu. 

kom 5   
6 

Nabavka, isporuka materijala i izrada 
monofaznog  priključnog mesta. 
Instalacija se izvodi kablom PP-Y 
3x2,5mm2 prosečne dužine 12m sa tri 
monofaznom priključnice za pod malter. 
Pozicija obuhvata isporuku i montažu 
monofaznih priključnica sa zaštitnim 
"šuko" kontaktom, trostruke horizontalne 
maske kao i ostalog potrebnog materijala. 
Plaća se komplet, po instalacionom mestu. kom 2   

7 Nabavka, isporuka i montaža  nadgradnog 
kvadratnog panela sa LED izvorom 
svetlosti, za ugradnju u učionice. Snaga 
svetiljke je 40W, 3000lm, temperatura 
svetlosti 4000K. Obračun po komadu. 

kom 18   



34 
 

 

8 Nabavka, isporuka i montaža  nadgradnog 
kvadratnog panela sa LED izvorom 
svetlosti, za ugradnju u ulazni hol i u 
kuhinju. Snaga svetiljke je 24W, 
temperatura svetlosti 4000-4500K. 
Obračun po komadu. kom 5   

9 Nabavka, isporuka i montaža okruglog  
nadgradnog panela sa LED izvorom 
svetlosti, za ugradnju u sanitarne čvorove. 
Snaga svetiljke je 12W, temperatura 
svetlosti 4000-4500 K. Obračun po 
komadu. kom 3   

10 Nabavka, isporuka i montaža LED panik 
svetiljke autonomije 1h. 

kom 5   

 
  UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE OSVETLJENJA I UTIČNICA: 

     

III UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA 

 
     1 Nabavka, isporuka i polaganje  trake Fe-

Zn 25x4mm za izradu prstenastog 
uzemljivača. Traka se polaže na dubini 
0,8m u rov iskopan na udaljenosti 30cm od 
temelja objekta. Pozicija obuhvata i zidne 
nosače. m 70   

2 Ručni iskop rova u zemlji III kategorije za 
polaganje uzemljivačke trake dimenzija 
0,2x0,8m. Nakon polaganja trake rov 
zatrpati zemljom iz iskopa. 

m 70   
3 Nabavka, isporuka i montaža ukrsnog 

spoja traka-traka na mestu spajanja, 
račvanja pocinkovane trake. 

kom 30   
4 Nabavka, isporuka i polaganje  trake Fe-

Zn 20x3mm po krovu za izradu prihvatnog 
sistema. Traka se postavlja na tipske 
nosaše za strehu i za crep. Pozicija 
obuhvata i odgovarajuće nosače. 

m 70   
5 Nabavka, isporuka i polaganje  trake Fe-

Zn 20x3mm za izradu spusnih vodova od 
krova do mernih mesta na fasadi objekta. 
Pozicija obuhvata i zidne nosače. m 70   

6 Nabavka, isporuka i montaža merno 
rastavnog spoja koji ugraditi na fasadi 
objekta na visini 1,7m od kote okolnog 
terena. Plaća se po komadu. kom 6   

7 Nabavka, isporuka i polaganje  trake Fe-
Zn 25x4mm od mernog mesta do 
uzemljivača. Pozicija obuhvata i zidne 
nosače. m 15   
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8 Nabavka, isporuka i montaža mehaničke 
zaštite za uzemljivački vod od 
pocinkovanog čelika. kom 6   

  
      UKUPNO GROMOBRANSKA INSTALACIJA: 

     
V OSTALI RADOVI 

      
1 Pripremni radovi 

pauš 1   
2 Ispitivanje električnih instalacija objekta 

sa izdavanjem izveštaja o izvršenom 
ispitivanju pauš 1   

3 Merenje otpora uzemljenja gromobranske 
instalacije sa izdavanjem atesta. Plaća se 
paušalno. 

pauš 1   
4 Završni radovi raščišćavanja objekta po 

završenim radovima. Plaća se paušalno. 

pauš. 1   
  

  UKUPNO OSTALI RADOVI: 

 
REKAPITULACIJA 

 
I DEMONTAŽNI RADOVI  

II ELEKTROINSTALACIJE OSVETLJENJA I UTIČNICA  

III GROMOBRANSKA INSTALACIJA  

IV OSTALI RADOVI  

 
  

UKUPNO BEZ PDV-a:  
UKUPNO sa PDV-om:  
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Грађевинско – занатски радови у ИО Школа Ново Село 
 

Редни 
 број  Бр. позиција јед. м. количина 

  
цена у дин 

  
износ у дин 

         

                  I   ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ - ДЕМОНТАЖЕ 

         
1 Демонтажа  постојећег  кровног 

покривача - црепа . Шут  прикупити 
и  утоварити  у  камион  и    одвести  
на  депонију коју  одреди  надзор.  
Обрачун  по  м2  косе  површине  
крова .   

 

      м2 204.00 x 
 
= 

2 Демонтажа  постојећих  слемењака  
и грбина.  Шут  прикупити и  
утоварити  у  камион  и   одвести  
на депонију коју  одредити  надзор .          
Обрачун  по  м  слемењака.     

      м 33.00 x 
 
= 

3 Демонтажа  постојећих  лимених  
увалница , олука , опшивки  и  свих  
делова крова опшивених  лимом .   
Шут  прикупити и  утоварити  у  
камион  и   одвести  на  депонију  
коју  одреди  надзор.                                                    
Обрачун  по  м  .    

 

      м 48.00 x 
 
= 

4 Демонтажа  постојеће  кровне  
конструкције  летви , рогова и др . 
као  и  постојеће  таванице - 
плафона.               Шут  прикупити и  
утоварити  у  камион  и   одвести  
на  депонију  коју  одреди  надзор.                                                    
Обрачун  по  м2  косе  површине  
крова  .    

 

      м2 204.00 x 
 
= 

5 Рушење  димњака у  тавану  крова 
од  опеке у  продужном  малтеру 
.Димњак  пажљиво  порушити .    
Шут   прикупити и  утоварити  у  
камион  и   одвести  на  депонију  
коју  одреди  надзор. У  цену  улази  
помоћна  скела.                                                        
Обрачун  по  м3 .    

 

      м2 18.00 x 
 
=  
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6 Рушење калканских  зидова у  крову 
од  опеке у  продужном  малтеру 
.Зидове  пажљиво  порушити .    
Шут   прикупити и  утоварити  у  
камион  и   одвести  на  депонију  
коју  одреди  надзор. У  цену  улази  
помоћна  скела.                                                        
Обрачун  по  м3 .    

 

      м3 10.50 x  = 

 ПРИПРЕМНИ   РАДОВИ - ДЕМОНТАЖЕ :  

         

                 II  БЕТОНСКИ И  АРМИРАНО-БЕТОНСКИ   РАДОВИ 

         
1 Набавка  и монтажа лаке  монтажне  

таванице        ,, ФЕРТ,, - 
бетонирање  ребара  и  плоче  д = 4 
цм  бетоном  МБ 30 .Обрачун по м2 
са  подпупирањем.    

 

      м2 167.00 x  
 
=  

2 Бетонирање  хоризонталних  
серклажа 35/20 цм бетоном  МБ 30 . 
У  цену  улази  оплата  и  помоћна  
скела.  Обрачун  по  м3 .    

 

 

 

      м3 6.90 x  
 
=  

 БЕТОНСКИ И  АРМИРАНО-БЕТОНСКИ   РАДОВИ :  

 
                 III  АРМИРАЧКИ   РАДОВИ 

 1 Набавка , транспорт, исправљање и 
монтажа  арматуре  RA 400/500 , 
MA 500/560  - Q 141 за  ФЕРТ  
таваницу и хоризонталне  
серклаже.    Обрачун по кг.        кг 2,100.00 x    

 АРМИРАЧКИ  РАДОВИ:  
 

 
                 IV  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ 

 1 Набавка , транспорт  и монтажа три 
Schiedel  UNI plus  димњака  са  
вентилацијом  дим.  32/46 , 
шамотна  цев  ∅  16 цм и  
шљакобетонским  плаштом.  
Обрачун  по м  комплет   димњака  
са  свим  потребним  материјалом - 
малтер ,вратанца ,капа и др .  . 

      м 21.00 x 
 
= 
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2 Малтерисање  плафона  ФЕРТ  
таванице  продужним малтером  
1:2:6  у  два  слоја. Површине 
предходно  очистити и  набацити  
цем. млеко. Обрачун  по м2  

      м2 167.00 x 
 
=  

3 Малтерисање  Schiedel  UNI plus  
димњака продужним  малтером  
!:3:9  у  два  слоја.                У  цену  
улази  и  помоћна  скела .                                                    
Обрачун  по м2  

      м2 95.00 x 
 
= 

4 Набавка, транспорт и зидање гитер  
блоком д= 25 цм  продужним  
малтером  !:3:9  калканских  зидова 
у тавану . У  цену  улази  и  
помоћна  скела .                                                    
Обрачун  по м3  

      м3 7.50 x 
 
= 

 ЗИДАРСКИ  РАДОВИ:  

 
                 V ТЕСАРСКИ  РАДОВИ 

         
1 Замена  дотрајалих  делова   

кровне  конструкције   рогова , 
рожњача, стубова  и  венчаница  до 
30 %  од  укупне  косе кровне  
површине .                                      
Нова  кровна  конструкција   од  
суве четинарске  грађе  II класе . 
Кров  урадити  у свему  према  
пројекту и детаљима .Урадити  све  
тесарске  везе и анкерисања   
кровних  елемената  са 
завртњевима .                                                     
Кровну  конструкцију премазати 
заштитиним  инсектицидно - 
фугицидном    импрегнацијом  за  
дрво ФИРНИС  ЖИЖОЛ или  сл.                                    
Обрачун  по  м2 косе  површине 
крова .   

 

      м2 204.00 x 
 
= 

2 Набавка и летвисање  крова  
летвама 3/5 на  размаку  16 цм -  за  
ношење  кровног  покривача - бибер 
цреп  . Употребити  суву четинарску 
грађу  II класе   Обрачун по м2  
мерено  по  косини  крова. 

      м2 204.00 x 
 
= 

 ТЕСАРСКИ  РАДОВИ:  
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                  VI   КРОВОПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ 

         
1 Набавка, транспорт и постављање  

бибер  црепа  Tondach  
традиционал плус или  сл.  заједно  
са  слеменицима  и слемено  
гребеном траком . На  делу  крова  
поставити  цреп  са  снегобраном.                             
Обрачун  по  м2  косе  површине  
крова .   

 

      м2 204.00 x 
 
= 

         

 КРОВОПОКРИВАЧКИ  РАДОВИ:  

         

                  VII  ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ 

 

  

1 Набавка  и постављање  кровне 
паропропусне - водонепропусне   
слободно  висеће  фолије - која  је  
отпорна  на  продор  падавина  типа  
Bramac Veltitech , Ursa Secco  или  
сл.                            Обрачун  по  м2 
изведене  фолије. 

            

      м2 204.00 x 
 
= 

  

2 Набавка  и постављање на  
међуспр.  конструкцију тавана 
камене  вуне KNAUF ROCK SK  
дебљине  д= 12 цм    густине  40 
кг/м3.                             Камену  вуну  
поставити  као  термоизолацију и  
противпожарну  заштиту.                                                   
Обрачун  по  м2  изведене  
изолације.. 

            

      м2 190.00 x 
 
= 

 ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ:  

         

                  VIII  ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 
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1 Израда и монтажа вертикалних  
олука  од пластифицираног  лима    
кружног  пресека  ∅  15 цм - 
дебљине  д= 0,70 мм  РШ  до 33  цм 
- боја  тамно  браон  RAL 
8019.Олуке  спајати поп нитнама, 
једноредно  са  максималним  
размаком 3 цм и залепити  
силиконом . Држаче  олука  радити  
од  пластифицираног  флаха  
25х5мм и  нитовати  са  предње  
стране  олука  поп нитнама - на 
размаку  до  80 цм.                                                  
Обрачун  по м уграђеног  олука  . 

      м 18.00 x 
 
= 

2 Израда  и монтажа хоризонталних  
олука  од  пластифицираног  лима     
- дебљине  д= 0,70 мм  РШ до  50  
цм - боја  тамно  браон  RAL 8019. 
Олуке  спајати поп нитнама, 
једноредно  са  максималним  
размаком 3 цм и залепити  
силиконом . Држаче  олука  радити  
од  пластифицираног  флаха  
25х5мм и  нитовати  са  предње  
стране  олука  поп нитнама - на 
размаку  до  80 цм.                                                                 
Обрачун  по м уграђеног  олука  . 

      м 47.00 x 
 
= 

3 Опшивање   стрехе   алумин.  
ламперијом   - боја  тамно  браон  
RAL 8019 .  Обрачун  по м2 заједно  
са  спојним средствима , скелом и 
подконструкцијом. 

      м2 25.00 x 
 
= 

4 Израда  и монтажа лимених  
окапница за  опшивање  рогова   од  
пластифицираног  лима     - 
дебљине  д= 0,70 мм  РШ до  40  цм 
- боја  тамно  браон  RAL 8019.                     
Обрачун  по м  . 

      м 25.00 x 
 
= 

 ЛИМАРСКИ  РАДОВИ:  

         
  

 ЗЕМЉАНИ 
РАДОВИ:    

IX  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ   
РАДОВИ               
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1 Бојење  са  глетовањем   зидова и 
плафона  дисперзивним  бојама . 
Зидове  глетовати  дисперзивним  
китом -импрегнирати и превући два  
пута . Затим  се  ради  кречење  
дисперзивним  бојама (бело)  
.Обрачун  по  м2  .                                                                    

 

      м2 1,200.00 × 
 
= 

 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ  РАДОВИ:  

  
  ЗЕМЉАНИ 

РАДОВИ:    X   ФАСАДЕРСКИ   РАДОВИ               

         
1 Набавка  и  постављање   ДЕМИТ  

фасаде         дебљине д=5 цм од  
СТИРОДУРА коефицијента 
проводљивости λ=0.032  -    
CERESIT  SISTEM  или  сл. у  свему  
према  упутству  произвођача  .                                      
Обрачун  по  м2  фасаде.                                                                    

 

      м2 210.00 × 
 
= 

2 Набавка и  убризгавање  масе  за 
блокаду капиларне  влаге  у  
фасадним зидовима  SikaMur - 
Injecto Cream - 100  - рупе  дубине  
33 цм у  свему  према  упутству  
произвођача. Обрачун  по  
паковању .                                     

 

      пак 30.00     

 ФАСАДЕРСКИ  РАДОВИ:  

  
 

         

    РЕКАПИТУАЛЦИЈА             
                 I 
ЗЕМЉАНИ 
РАДОВИ:    

      I   ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ - 
ДЕМОНТАЖЕ          

  
  

  
 

                II 
БЕТОНСКИ 
И 
АРМИРАНО 
БЕТОНСКИ 
РАДОВИ:        II  БЕТОНСКИ И АБ  РАДОВИ       

  

  

  

 
                II 
БЕТОНСКИ 
И 
АРМИРАНО 
БЕТОНСКИ 
РАДОВИ:        III АРМИРАЧКИ  РАДОВИ       

  

  

  

 
                III 
АРМИРАЧКИ 
РАДОВИ:        IV  ЗИДАРСКИ  РАДОВИ       

  
  

  
 

                III 
АРМИРАЧКИ 
РАДОВИ:        V  ТЕСАРСКИ  РАДОВИ       

  
  

  
 

                III 
АРМИРАЧКИ   

     VI   КРОВОПОКРИВАЧКИ  
РАДОВИ       
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РАДОВИ: 

                III 
АРМИРАЧКИ 
РАДОВИ:        VII  ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ       

  
  

  
 

                III 
АРМИРАЧКИ 
РАДОВИ:        VIII  ЛИМАРСКИ  РАДОВИ       

  
  

  
 

                II 
БЕТОНСКИ 
И 
АРМИРАНО 
БЕТОНСКИ 
РАДОВИ:   

     IX МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ   
РАДОВИ         

  

  

  

 
                II 
БЕТОНСКИ 
И 
АРМИРАНО 
БЕТОНСКИ 
РАДОВИ:         X ФАСАДЕРСКИ   РАДОВИ              

  

  

  

 

    
СВЕ  УКУПНО    ДИНАРА  БЕЗ  

ПДВ-а:             

    
СВЕ  УКУПНО    ДИНАРА  СА  ПДВ 

:             

 
   

 ЗЕМЉАНИ 
РАДОВИ:    

  ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ    
РАДОВИ  СА ПДВ-ом:            

 ЗЕМЉАНИ 
РАДОВИ:    

 УКУПНО  ГРАЂ. И  ЕЛЕКТРО  
РАДОВИ   СА ПДВ-ом:            

    
СВЕ  УКУПНО    ДИНАРА  СА  

ПДВ-ом:             

 
 
 
Партија 9- ОШ „Вук Караџић“ Липница 
 
 

Р.б Врста радова Јед. 
мере 

Количина Јединична  
Цена  

Укупно  

1. Скидање и вађење из пода канализационог развода и 
постављање новог развода до септичке јаме.У цену 
урачунати све елементе за везу и спојеве. 
Канализационе цеви  пречник 50mm 
                                          пречник 75mm 
                                          пречник 110mm  

 
 
 
 

m 
m 
m 

 

 
 
 
 

16 
20 
30 

  

2. Демонтажа постојећих чучаваца,испирне 
цеви и водокотлића са утоваром и одвозом 
на депонију. 

 
kом 

 
5 

  

3. Набавка и уградња фазонских елемената 
За монтажу wc шоље на канализациони прикључак ,крпљење 
бетоном рупе настале демонтажом чучаваца,крпљење 
извршити до нивоа постојеће бетонске плоче. 

 
 
 

kом 

 
 
 

5 

  

4. Набавка материјала и лепљење керамички плочица 
одговарајућим лепком.Плочице фуговати водонепропусном 
фуг масом у боји по избору инвеститора. 

 
 

m2 

 
 

39,60 

  

5. Набавка и монтажа wc шоље и водокотића . 
У цену урачунати шафове дихт гуму,испирну цев,даску за 
шољу и кутију за тоалет папир 

 
kом 

 
5 

  

6. Набавка и уградња керамичког умиваоника,У  
Цену урачунати гибљиви сифон,типлове, 
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шафове,једноручну батерију и огледало 60x40 kом 2 
7. Демонтажа дрвени врата на тоалетима дим.80/200 са 

одвозом на депонију. 
kом 7   

8. Демонтажа дрвени врата врата дим.240/270 
са одвозом на депонију. 

kом 1   

9. Демонтажа дрвеног прозора дим.399/170 са одвозом на 
депонију. 

kом 1   

10. Набавка и уградња једнокрилних врата израђених од 
шестокоморни ПВЦ профила беле боје са стандардним 
оковом. 
Дим.врата 80/200 

 
 

kом 

 
 

7 

  

11. Набавка и уградња улазних врата изађених од 
шестокоморних пвц профила са стандарним оковом,врата 
устаклити стаклом 4+12+4 пуњено аргоном и урадити према 
шеми.Дим врата 240/270. 

 
 

kом 

 
 

1 

  

12. Набавка и уградња прозора израђеног од шетокоморног  
ПВЦ  профила са станардним оковом према шеми,прозор 
устаклити стаклом 4+12+4 
пуњено аргоном. Дим.прозора 399/170 

 
kом 

 
1 

  

13. Набавка материјала и обрада шпалетни око прозора и врата 
стиропором и стиродуром одговарајуће дебљине,глетовње 
шалетни лепком и мрежицом,глет масом два пута и бојење 
полудисперзијом два пута. 

 
 

m 
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 УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ ПДВ-а  
 ПДВ  
 УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом  

 
 
 
Партија 10 – ОШ „Степа Степановић“ Текериш 
 
 
 

Адатапција и санација школског игралишта у ОШ „Степа Степановић“ Текериш,  
 
 

Постојеће стање 
Предметна локација се налази у дворишту ОШ „Степа Степановић“ Текериш. 
Постојеће игралиште је у врло лошем стању, тако да постоји потреба за санацијом и 
адаптацијом истог. Циљ изградње игралишта је да се побољша квалитет наставе 
физичког васпитања у претходно поменутој основној школи. 
Игралиште је укупне површине 800 м² максималног габарита 40 х 20 метара и као 
такво одговара прописаним димензијама рукометног терена. Игралиште је предвиђено 
да има застор од асфалтбетона АБ8 дебљине 4 цм који је уграђен преко слојева 
дробљеног каменог материјала. Материјализација конструкције игралишта је 
приказана у графичком прилогу овог пројекта лист бр. (детаљ конструкције 
игралишта). Асфалтна површина игралишта је оивчена сивим бртонским ивичњацима 
димензија 9/18 и они раздвајају терен од банкине која је обрађена дробљеним каменим 
материјалом просечне ширине 1 м по целом обиму игралишта. Терен нема продужни 
нагиб односно он износи 0% док је попречни нагиб терена 0,5% и то у правцу исток 
запад тако да је нижа страна терена оријентисана ка западу. 
Око конструкције игралишта предевиђени су ивичњаци. 
Иза статива игралишта предвиђене су заштитне мреже. 
Предвиђено ограђивање игралишта са једне (дуже стране) 50м. 
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Основни подаци о објекту и локацији: 
Дужина/ ширина улице (обухвата дужину која припада 40 х 20) 
 
Рекапитулација 

1. Послови асфалтирања................................800 м² x ________ = ___________ дин, 
2. Постављање ивичњака ..............................120 x __________ = ____________ дин, 
3. Заштитна мрежа иза статива...................................................... = ___________ дин, 
4. Ограђивање игралишта са једне стране у дужини 50 м (плетена жица) 

......................................................................................................= ____________ дин, 
5. Обележавање ивичњака и спортског терена..............................= ___________ дин, 

 
                Укупно радова .......................................................................______________ дин. 
                ПДВ............................................................................................____________ дин. 
                Укупно са ПДВ-ом.................................................................______________ дин. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 за Jавну набавку радова на текућем и капиталном одржавању  објеката основних  
школа на територији града Лознице за Партију ______ 

Уговорне стране: 
1. ШКОЛА _______________________ , са седиштем у ________________, ПИБ ___________ 
коју заступа директор __________________ ( у даљем тексту Наручилац) и 
 
2. Предузеће ________________________________________________________, са 
седиштем у __________________, улица ________________, ПИБ ____________, матични број 
____________, рачун бр. _____________ отворен код пословне банке___________, које заступа 
___________- _____________,(у даљем тексту Извођач) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је град Лозница – Градска управа спровела поступак јавне набавке у складу са чланом 

32, 50, 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15), 
на основу Одлуке о покретању поступка од стране више наручилаца број 
_________________ од _____________године  и позива за достављање понуда,   ЈН бр. 
___/2019; 

- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио Понуду 
број ____ од ___.2019. године, заведену под бројем: _________/2019. од ____.2019. године, 
која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора за Партију _____; 

- да Понуда  број ______ од _____.2019. године од понуђача, заведена под бројем 
_____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и конкурсне 
документације и налази се у прилогу; 

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од _______. 2019. 
године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача 
____________________________, _______, ул. ___________ за Партију _____. 

 
Члан 1. 

Предмет Уговора је извођење општих грађевинских  радова  у ____________ (назив школе – 
Наручиоца) и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од _____2019. 
године, која је саставни део овог уговора. 
Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 
обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско- занатске и 
инсталатерске  радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет 
овог уговора. 

Члан 2. 
Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно 
______________динара без ПДВ-а, односно ___________ динара са ПДВ-ом, 
а добијена је на основу јединичних цена по појединачним  предмерима  радова из понуде 
Извођача бр. _____ од___2019. године. 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и све 
остале зависне трошкове Извођача. 
 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :  у року 
од__________________дана од дана пријема појединачних привремених и окончане ситуације  
оверене од стране надзорног органа. 
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         Кoмплетну документацију: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени 
материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који 
ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити 
плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора. 
 

Члан 4. 
          Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе  у року од ________ 
(30 –маx) дана, а према приложеној  динамици извођења радова. 
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је 
увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
 

Члан 5. 
Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача; 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз 
сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за 
околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. 
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 
постигну писмени споразум. 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока 
због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 6. 
Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је 
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно 
уговорених радова. 
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
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, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне 
и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац  мора да 
докаже. 

Члан 7. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 
прописима, техничким прописима, и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове 
преда Наручиоцу . 
Извођач се обавезује :  
- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова; 
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 
врсту посла и у уговореном року; 
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну 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 обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 
својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према 
државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно- 
правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 
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- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РепубликеСрбије, који 
регулишу ову област; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман 
за њихов пријем; 
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене , с т им да 
отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року 
од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 
 

Члан 8. 
Извођач  је дужан да приликом  закључења уговора достави: једну бланко соло меницу, 
потписану и печатом оверену од стране овлашћеног лица са попуњеним, потписаним од стране 
овлашћеног лица и печатом овереним обрасцем  меничног писма – овлашћења за корисника 
бланко соло менице, овереном фотокопијом картона депонованих потписа и копијом захтева за 
регистрацију меница, овереном од пословне банке регистрованом у Регистру меница Народне 
банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за  добро извршење уговорних обавеза  у 
износу 10% од вредности понуде  са роком важења  пет дана дужи од  датума наведеног као 
крајњи рок за извршење набавке. ( или ___.___.2019.) 
Овлашћење за попуну меница мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном 
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС“, бр.43/04, 62/06 и 
111/09- др. Закон и 31/11) 
      Менице морају  бити регистроване у НБС.  
 

Члан 9. 
Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана 

примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова. 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, 
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. 
 

         Члан 10. 
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца,отклони 

о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, 
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 
Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по 
пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање 
недостатака ангажује друго правно или физичко лице, натерет Извођача, наплатом менице за 
отклањање недостатака у гарантном року. 
 
                                                                Члан 11. 
Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 
Предузећа____________________, са седиштем____________, ПИБ_____________________, 
матични број_______________.Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење 
уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 
 

Члан 12. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, 
Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и 
Наручиоца. 
По добијању писмене сагласности Наручиоца,  Извођач ће извести вишак радова. Јединичне 
цене за све позиције по предмеру радова из усвојене понуде Извођача,  за које се утврди 
постојање вишка радова,  остају фиксне и непроменљиве. 
Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора. 
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У случају додатних радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитни 
уговор о јавној набавци, а који су због непредвидивих околности постали неопходни за 
извршење уговора о јавној набавци, примењиваће се одредбе члана 36. став 1, тачка 5 Закона о 
јавним набавкама. 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца извести хитне непредвиђене радове, 
уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта 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.  
 

Члан 13. 
Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни 
надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка радова. 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и 
Извођача. 
Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 
 

Члан 14. 
Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених 
радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних 
цена из понуде. 
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач 
не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих 
разлога прекине са извођењем радова; 
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла  и 
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног 
надзора; 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 
 

Члан 15. 
У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача,Наручилац има право да за радове 
који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу Извођача као 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење  уговорених обавеза. 
 Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља 
разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те 
радове. 
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој  уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 
уговора. 
У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 
Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним 
радовима до дана раскида уговора.  
Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
 

Члан 16. 
За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних 
узанси о грађењу. 

Члан 17. 
Прилози и саставни делови овог уговора су: 
- понуда Извођача бр. ________ од __________2019.  године 
- динамички план (за сваку партију посебно). 
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Члан 18. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 
 

Члан 19. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 
 

Члан 20. 
Овај уговор је сачињен у четири једнаких примерака, од којих два за Наручиоца и два за 
Извођача. 
 
За НАРУЧИОЦА за ИЗВОЂАЧА 
 
*(Копирати за сваку партију посебно) 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Град Лозница – Градска управа, Карађорђева 2, Јавна 
набавака –  Радови на текућем и капиталном одржавању објеката основних школа 
на територији града Лознице, ЈН бр ___/2019 – Партија _____ -НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
03.06.2019.  [навести датум – дан, месец и годину] до 13 часова [навести час].  
   Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 
отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Докази из - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 
 Докази за  подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
 Модел уговора; 
 .................... 

  
3. ПАРТИЈЕ- Јавна набавка је обликована у више партија и то у 10 Партија. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: .........[навести назив и  
адресу наручиоца],  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку (радови) –  .......... [навести предмет јавне набавке], 
ЈН бр.___/2019..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку (радови) –  .......... [навести предмет јавне набавке], 
ЈН бр.__/2019..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  .......... [навести 
предмет јавне набавке], ЈН бр.___/2019..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или радови) –  .......... 
[навести предмет јавне набавке], ЈН бр.___/2019..... [навести редни број јавне 
набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси 
понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као 
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 
ЗЈН и то податке о:  

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана [рок мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, 
бр. 119/12 и 68/15)], од дана пријема рачуна, на основу документа који испоставља 
понуђач, а којим је потврђена (испорука добара, извршење услуга, извођење радова). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција...........................– [навести предмет јавне набавке] не може бити краћа од 24 
месеца од дана (испоруке добара, извршења услуге, завршетка радова). 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок ............... (извођења радова) не може бити дужи од 30 дана од дана закључења 
уговора. 
Место (испоруке, извршења услуге, извођења радова),– на адресама наручиоца 
(основне школе на територији града Лознице). 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато ........................[наручилац наводи шта све чини цену, нпр. у цену је 
урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа итд.]. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 

I Понуђач је дужан да у понуди достави:  
 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко 
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 10% [наручилац наводи проценат, у складу са 
подзаконским актом, а тај проценат не може бити већи од 10 %] од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
менице је 30 дана од дана отварања понуда [средство обезбеђења за 
озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде].  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 
понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној 
набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за 
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 

 
*(Уколико понуђач конкурише за више партија може доставити Меницу за сваку 
Партију посебно или збирно за све партије) 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail dmirkovic@loznica.rs или факсом на број 015/879-206 
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 34/2019..... 
[навести редни број јавне набавкe]”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 
друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 
e-mail stomicevic@loznica.rs dmirkovic@loznica.rs [навести e-mail адресу], факсом на 
број 015/879-206 [навести број факса] или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву 
за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
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1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 
рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 
начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни 
број јавне набавкe]; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  
 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 
 

 
 


