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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 
 

за јавну набавку радова у отвореном поступку 
Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу – Наставак радова - II фаза 

ЈНВВ број 1.3.3 /2014. 
 
 
 
 
 
 

 

Контакт особе по овом  позиву су: Слађана Томићевић 
 

Понуде морају бити примљене од стране 
наручиоца дo 10.10.2014. године до 12:00 
часова, на адреси: 

Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева  
број 2, 15300 Лозница 

Јавно отварање понуда  обавиће се 
10.10.2014. год. у 12:30 часова на адреси:  

Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева  
број 2, Лозница 

Телефон:   
015/879-263 

Факс:   
015/882-921 

E-mail:  stomicevic@loznica.rs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лозница,  септембар  2014. године 
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Конкурсна документација садржи: 
 
 
I    Општи  подаци о јавној набавци; 
 
II   Подаци о предмету јавне набавке; 
 
III  Упутство понуђачима како да сачине понуду; 
  
IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 26, 75. и 76. Закона  
      о јавним набавкама  и упутство како се доказује испуњеност тих услова;  
     
IV- 5 Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке ; 
 
V  Предмер радова ; 
 
VI  Образац понуде; 
 
VII  Образац структуре цене; 
 
VIII  Модел уговора ; 
 
 

Укупан број страница је : 71 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем 
тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” 
бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4497/2014- III-1 редни број 
јавне набавке: 1.3.3/2014 и Решења о образовању комисије за јавну набавку: Изградња 
центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова - II фаза број 1.3.3/2014 Број 
Решења: 4498/2014- III-1 , припремљена је: 

 
 
 
 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца 
         Назив наручиоца:  
Град Лозница – Градска управа  
 Адреса: 15300 Лозница, ул.Карађорђева број 2  
  ПИБ 101196408                Матични број: МБ:07169981 
 
         Контакт: Слађана Томићевић  
 Тел:015/879-263     факс:015/882-921       email : stomicevic@loznica.rs 
2. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке: радови  - Изградња центра за рекреативну наставу  
                                                                               у Тршићу Наставак радова- II фаза 
Назив и ознака из општег речника  набавке:  
          45000000 Грађевински радови; 
          45210000 Радови на високоградњи; 
          45212110 Радови на изградњи центара за рекреацију; 
          45214500 Радови на изградњи зграда за додатно образовање. 
3. Извор финансирања: Набавка се финансира из буџета града Лознице 
4. Врста поступка јавне набавке 
        Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
        Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних 
набавки и на Порталу службених гласила Републике Србије. 
        Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
5. Рок и начин подношења понуда 
        Понуде се подносе на адресу: Град Лозница – Градска управа, 15300 Лозница, ул.Карађорђева  
бр.2  , до 10.10.2014. године, до 12,00 часова. Канцеларија бр. 108. Писарница.  
        Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у затвореној коверти/кутији, са 
назнаком :„Понуда – радови - Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу- Наставак 
радова- II фаза број 1.3.3/2014-НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуђач на полеђини коверте/кутије наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс 
понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. 
         Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном за подношење понуда. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, сматраће се 
неблаговременом. 

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 



4 
 

Page 4 of 72 
 
 
 

6. Време и место отварања понуда 
Јавно отварање понуда одржаће се 10.10.2014. године у 12,30 часова, у радним просторијама 

Градске управе. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, присутни представници понуђача,  дужни су 

да наручиоцу предају писана пуномоћја за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
7. Критеријум за доделу уговора 
          Критеријум за доделу уговора  је најнижа понуђена цена. 
8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
        Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 20 (двадесет) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
  

1. Опис предмета јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке су радови- Изградња центра за рекреативну наставу 
                                                                              у Тршићу - Наставак радова - II фаза       
Назив и ознака из општег речника  набавке:  
          45000000 Грађевински радови; 
          45210000 Радови на високоградњи; 
          45212110 Радови на изградњи центара за рекреацију; 
          45214500 Радови на изградњи зграда за додатно образовање. 
        Техничке спецификације предмета јавне набавке дефинисане су у делу V конкурсне 
документације „Техничкe спецификацијe предмета набавке “. 
          Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
          Место извођења радова: Тршић, 15300 Лозница  

 Рок за завршетак радова :  100 календарских дана од дана увођења у посао 
          Извор финансирања: Набавка се финансира из буџета града Лознице. 

 
III    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке: 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
        Понуда мора бити састављена на српском језику. 
 
2. Начин на који понуда мора бити сачињена 
        Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни 
део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.  
Понуде са варијантама нису дозвољене.  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може, у форми писане изјаве,  да одреди једног понуђача из групе 
који ће попуњавати, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној документацији. 
 
3. Начин подношења понуда 
        Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште, у коверти/кутији затвореној на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
        На предњој страни коверте/кутије понуђач наводи назив и адресу наручиоца са назнаком: 
„Понуда –радови- Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова - II 
фаза,  број 1.3.3/2014-НЕ ОТВАРАТИ“. 
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        На полеђини коверте/кутије понуђач наводи: назив и адресу понуђача, телефон и факс 
понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. 
 
4. Начин измене, допуне и опозива понуде  
         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. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
 
5. Понуђач може да  поднесе само једну понуду  
          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 понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 
 
6. Подизвођач 

Понуђач који подноси понуду са подизвођачем дужан је да: 
 - у обрасцу понуде наведе оште податке о подизвођачу, проценат од укупне вредности 
набавке који ће извршити подизвођач (који не може бити већи од 50% од укупне вредности јавне 
набавке), као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 - за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних  услова из члана 75. став 1. 
тач 1) до 4) Закона . 

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, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене 
набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
         Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 
наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора 
наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити организацију 
надлежну за заштиту конкуренције. 
          Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 
испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност од 
наручиоца. 
 
7. Заједничка понуда 

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде  навести опште податке о сваком 
учеснику из групе понуђача. 

За сваког учесника у групи понуђача доставити доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују 
и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом у делу- УПУТСТВО 
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
         Група понуђача је дужна да у понуди достави споразум којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који обавезно садржи 
податке о: 

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

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
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3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 
         Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
         Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
 
8. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
        Јединичне цене морају бити исказане у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза 
на додату вредност (ПДВ). 
        Укупна понуђена цена треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а . 
        У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који нису 
исказани у укупној цени неће се узимати у обзир. 

Ако наручилац процени да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, поступиће у 
складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће образложење свих њених 
саставних делова које сматра меродавним. 

 
9. Додатни захтеви Наручиоца  
9.1. Захтев у погледу рока важења понуде 
        Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
9.2. Захтев у погледу рока за завршетак радова 
        Рок за завршетак радова је 100 календарских дана од дана увођења у посао. 
9.3. Захтев у погледу цена 
        Цене дате у понуди су фиксне за све време трајања уговора. 
9.4. Захтев у погледу начина и услова плаћања 
         Наручилац ће плаћања вршити  на следећи начин:  
-   25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , 
у року од 5 (пет)дана. 
-   65% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец ,  по испостављеној  
привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од 
дана пријема оверене ситуације. 
-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране 
стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације. 
         Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: 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 
9.4. Захтев у погледу гарантног рока 
       Гарантни рок за изведене радове: 2 године а тече од дана потписивања записника о извршеној 
примопредаји изведених радова.  
       Обавеза  понуђача/извођача је  да у понуђеном гарантном  року  обезбеди отклањање свих 
недостатака насталих нормалном употребом објекта а  који су последица несолидног извођења 
радова или лошег квалитета уграђеног материјала. 
       Уколико понуђач у току трајања гарантног рока не изврши своју обавезу , Наручилац је 
овлашћен да недостатке отклони преко друге извођачке фирме на терет понуђача. 
9.5. Захтев у погледу набавке , испоруке и квалитета  добара   
       Набавка и испорука добара  неопходних за извођење радова је обавеза извођача радова. 
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       Квалитет понуђених добара  неопходних за извођење радова,  мора одговарати захтеваном 
квалитету  према пројектној документацији.  
        Понуђач је обавезан да уз понуду приложи Изјаву о гарантованом квалитету добара према 
обрасцу у прилогу. 
 
9.6. Захтев у погледу увида у услове градње - пројектна док. и обилазак локације 
        Понуђачи могу прегледати пројектну документацију и обићи место изградње ради стицања  
комплетног  увида у услове градње,  у циљу  давања комплетне  понуде,  у договору са особом  за 
контакт.  
        Услови градње , видљиви из пројектне документације и обиласка локације , не могу бити 
основ за било какве накнадне промене у понуђеној цени. 
 
9.7. Захтев у погледу  ризика извођача  
Извођач радова   одговара за личне повреде, смрт, губитак или штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица за све време вршења радова ,  које настану услед не поштовања важећих  
закона и неадекватног извршавања обавеза по основу Уговора. 
 
10. Средства финансијског обезбеђења  
 

 Меницу за озбиљност понуде: Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната 
у корист наручиоца, са овлашћењем за попуну у висини од 1.000.000 ,00 динара – са 
клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде са роком важења 30 дана од дана отварања понуда. 

 
 Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције  за повраћај аванса, на вредност 

уговореног аванса, која се може наплатити на први позив, без права на приговор, а у 
корист Наручиоца.  

 
      Понуђач је дужан да, у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, у року 
од 5 дана од дана  закључења уговора достави : 
 
-  Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може наплатити 
на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.  
      Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла 
 
 -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем 
за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као 
средство финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза . 
      Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 - Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем 
за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом "без протеста" и "по 
виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном року ,  а 
према потписаној окончаној ситуацији у року од 7 (седам) дана  од дана предаје окончане 
ситуације. 
      Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека 
гарантног рока. 
   Овлашћење за попуну менице 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) 
      Меница мора бити регистрована у НБС.  
 
11. Начин означавања поверљивих података 
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Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, 
као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора 
да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. 
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди. 
Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека 

рока предвиђеног за отварање понуда. 
 
12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 
подношење понуда.  

Наручилац ће, заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику поштом и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
         Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 
заинтересовано лице ће упутити на неки од следећи начина: 
- путем поште на адресу наручиоца:Град Лозница – Градска управа ,Карађорђевабр.2, 15300 
Лозница,уз напомену „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације број 1.3.3/2014. 
-   електронским путем на адресу:stomicevic@loznica.rs 
          Пријем докумената из поступка јавне набавке која буду достављена електронском поштом 
или факсом,  мора бити потврђен од стране која га је примила, као  доказ да је извршено 
достављање. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено. 

 
13. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда 
и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача 

Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења 
која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.  
         Наручилац ће уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака, уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 
         Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватњиву. 
 
14. Критеријум за доделу уговора 
      Критеријум за избор  најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
      У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће избор 
најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је у претходне 
три године остварио већи пословни приход. 
 
15. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора  
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      Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року до 20 (двадесет) дана од дана јавног 
отварања понуда. 
 
16. Разлози за одбијање понуде 
      Наручилац ће да одбије   понуду :  
      - која је неблаговремена; 
      - која садржи битне недостатке ;  
      - која је неодговарајућа; 
      - која ограничава и условљава права наручиоца или обавезе понуђача; 
      - ако понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија у року од 5(пет) дана не  
        достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа. 
16. 1 Битни недостаци понуде 
           Наручилац ће одбити понуду ако. 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) понуђени рок важења је краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
 
16. 2 Негативне референце 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили 
на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ су: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 

неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу.  
 
17.   Обустављање поступка јавне набавке 
         Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке у складу са чланом 109.Закона о јавним 
набавкама уколико нису испуњени услови за доделу уговора  из члана 107. Закона о јавним 
набавкама. 
         Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
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поступак оконча, односно услед којих је престала потреба за предметном набавком због чега се 
неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
          
18. Захтев за заштиту права  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице. 
         Захтев за заштиту права у име понуђача, односно заинтересованог лица може да поднесе 
пословно удружење. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу 
непосредно – предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.  

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
         Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније 
у року од два дана од дана пријема захтева. 
         Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније 7 (седам дана) пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 
(десет) дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, 
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
80.000,00 динара,  на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број: 97 
50-016, сврха: Републичка административна такса ЈНВВ број 1.3.3./2014, корисник: Буџет 
Републике Србије. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до 
доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права 
на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

 
19. Рок за закључење уговора 
Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама 
 
 
IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл. 26, 75 и 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају: 
1. Обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл.26 и 75. Закона , 
2. Додатне услове постављене од стране наручиоца у складу са чл. 76. Закона, и о томе доставе 
доказе у складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама. 
            Докази о испуњености услова могу се достављати у  неовереним фотокопијама а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора , захтевати од понуђача, чија је понуда оцењена као 
најповољнија , да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих докумената, у 
року који не може бити краћи од 5 (пет) дана.            
            Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним набавкама 
није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 
Закона, чл.75. Закона ,став 1. тачке од 1)-4) ,  довољно је да достави изјаву о упису у регистар 
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понуђача. 
            Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој 
треба да наведе интернет странице надлежних органа.  

 
IV-1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке у складу са  чланом 75. и 26. Закона, 
које  понуђач мора доказати: 
 
1) Услов: Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда; 
 
2) Услов: Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова да понуђач и његов законски заступник није осуђиван 
за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 
Потврде не могу бити старије од два месеца пре отварања понуда. 
        
3) Услов: Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуда; 
Доказ: Потврде Привредног и Прекршајног суда да није изречена мера забране обављања 
делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да 
му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности;  
Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда. 
   
4) Услов: Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне пореске администрације да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода; 
Уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда. 
 
5) Услов:Напомена:Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним 
набавкама није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из 
чл.75. Закона ,став 1. тачке од 1)-4)   довољно је да достави изјаву о упису у регистар понуђача. 
Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-4) - Изјава о упису у регистар понуђача  
 
6) Услов: Који је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
    Доказ: Изјава понуђача о поштовању обавеза,  према обрасцу у прилогу. 
 
7) Услов:  : Понуђач је дужан да у складу са чл.26. Закона ,  достави изјаву о независној понуди у 
којој под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
       Доказ:  Изјава понуђача о независној понуди,  према обрасцу у прилогу. 
 
IV-2 Додатни услови: за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 76. Закона, и у 
складу са наведеним чланом наручилац одређује додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке који се односе на пословни, технички и кадровски капацитет понуђача. 
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1) Услов: Који располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом .  
Минималан услов за учешће је:  
- да понуђач није пословао са губитком у претходне три  године (2011, 2012. и 2013.); 
- да је понуђач у претходне три године (2011, 2012. и 2013.) остварио укупан приход у износу од 

500.000.000,00 динара; 
- да у периоду од 180 дана пре дана објављивања јавног позива није имао ни један дан 

неликвидности. 
Доказ – Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне податке понуђача, сажети 
биланс стања и биланс успеха,  за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) 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.  
- Потврду о броју дана ликвидности издату од Народне банке Србије да  у периоду од 180 дана 
пре дана објављивања јавног позива није имао ни један дан неликвидности. 
 
2) Услов: Који располаже неопходним искуством у обављању радова  који су предмет ове 
набавке.  
      Минимални услов је да је понуђач у претходних пет  година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013.) 
извео радова на завршним грађевинско занатским радовима и инсталацијама, у  вредности  од 
200.000.000,00 дин. од којих 1( један) посао износу од 50.000.000,00 дин.  
Докази: 
- списак  изведних  радова на завршним грађевинско занатским радовима и инсталацијама, у  
вредности  од 200.000.000,00 дин. од којих 1( један) посао износу од 50.000.000,00 дин. , са 
називима наручилаца. 
Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и овери под кривичном и материјалном 
одговорношћу.  
-  потврде о изведеним радовима   издате од стране наведених наручилаца ; 
Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и оверава наведени наручилац, а према обрасцу 
датом у конкурсној документацији. 
- Закључен Уговор  о извођењу радова са припадајућим анексима; 
- Окончане ситуације по уговору. 
3) Услов: Који располаже довољним  кадровским капацитетом,  што у складу са обимом и 
значајем предметне услуге значи,  да располаже са најмање 46 (четрдесетшест) радника од којих :  
-  30 (тридесет) радника у сталном радном односу   
- 16 (шеснаест) радника  који ће бити ангажовани на предметним пословима уговором о 
привременим и повременим пословима. 
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-занатских 
             радова на објектима високоградње. 
- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера који поседује лиценцу: 
  414 - Одговорни  извођача радова хидротехничких објеката и инсталација. 
- 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  
- 1 (једног) дипломираног инжењера машинства, који поседује лиценцу:  
   430 - Одговорни извођач радова термотехнике,термоенергетике, процесне и гасне 
            технике  
- 1 (једног) грађевинска техничара; 
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- 1 (једног) електротехничара; 
- 40 (четрдесет) радника за извођење грађевинско занатских радова и инсталација 
               ( зидари, инсталатери ,електричари, бравари , керамичари, молери и сл.) 
 
Доказ - 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  квалитета . 
 Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и допринос  по одбитку – односно прва страна 
ППП-ПД где је наведен укупан број  запослених, а којим понуђач доказује да располаже са 30 
радника у сталном радном односу.Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и доприносе  по 
одбитку , односно прву страну  ППП-ПД  пријаве за месец који предходи месецу  објаве  позива  за 
подношење понуда или каснији, оверену печатом и потписом понуђача.  
 
За 16 (шеснаест) радника  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 свим следећим техничким 
капацитетима у власништву: 
     -    кран                                                                                                          ком     1 
     -    камион кипер носивости  5т                                                                 ком      2 
     -    камион миксер   запремине мин 5м3                                                   ком      2 
     -    фабрика бетона                                                                                       ком     1 
      
 
Доказ:списак расположивих техничких капацитета са  доказима  о власништву. 
Докази  о власништву; 
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са стањем 
на дан 31.12.2013. 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 1.1.2014.  године  приложити фотокопиоју рачуна и отпремнице. 
 
5)Услов:  Који ће  гарантовати, да понуђена добра неопходна за извођење радова ,  испуњавају 
захтевани квалитет описан  у пројектној  документацији; 
 Доказ: Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара, према обрасцу у прилогу. 
 
6) Услов: Који достави Изјаву да је сагласан, да у случају да његова понуда буде изабрана као 
најповољнија, достави  средства финансијског обезбеђења.  
      Доказ: Изјава понуђача о средствима  финансијског обезбеђења 
 
7) Услов: Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа, довољно је да достави изјаву о јавној доступности тражених података у којој 
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треба да наведе интернет странице надлежних органа.  
     Доказ: Изјава понуђача о јавној доступности тражених података,  према обрасцу у прилогу. 
 
IV - 3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 
Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави 
доказе о испуњености услова који су наведени под IV-1 Обавезни услови (услови 1, 2, 3 и 4) на 
начин описан за понуђача. 
IV - 4. Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове који су наведени под IV-1 Обавезни 
услови (услови од 1, 2, 3 и 4),и о томе достави доказе на начин описан за понуђача,  док остале 
услове испуњавају заједно. 
 
       Понуђач, односно добављач дужан је 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, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописан начин. 
 
 
 
 

IV -5     ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
За јавну набавку – Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова II 

фаза 
ЈНВВ број 1.3.3/2014. 

 
 

Бр. прилога Документ Прилог уз 
понуду 

 Докази за обавезне услове за учешће у поступку у 
складу са чланом 75. и 26. Закона  

ПРИЛОГ БР.  1 
Доказ бр.1 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног Привредног суда; да не 

ПРИЛОГ БР.  2 
 
Доказ бр.2 

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног 
суда и надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да понуђач и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
неко од кривичних дела против привреде, кривична дела 
против заштите животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 

да не 

ПРИЛОГ БР.  3 
Доказ бр.3 

Потврде Привредног и Прекршајног суда да није изречена 
мера забране обављања делатности или потврда Агенције 
за привредне регистре да код овог органа није 
регистровано, да му је као привредном друштву изречена 
мера забране обављања делатности;  

да не 

ПРИЛОГ БР.  4 
Доказ бр.4 

Уверење Пореске управе Министарства финансија и 
привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
Уверење надлежне локалне пореске администрације да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода; 

да не 

ПРИЛОГ БР.  5 
Доказ бр.5 

Доказ о испуњавању обавезних услова од 1)-4) - Изјава 
о упису у регистар понуђача да  не 
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ПРИЛОГ БР.  6 
Доказ бр.6 

Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштите животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

да не 

ПРИЛОГ БР.  7 
Доказ бр.7 

Изјава понуђача о независној понуди да  не 

 Докази за додатне услове за учешће у поступку у складу 
са чланом 76. Закона   

ПРИЛОГ БР.  8  
Доказ бр.1 

Годишњи финансијски извештај, који садржи: статусне 
податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха,  
за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 
2013.)или  - Образац БОН-ЈН  
- Потврду о броју дана ликвидности издату од Народне 
банке Србије да  у периоду од 180 дана пре дана 
објављивања јавног позива није имао ни један дан 
неликвидности. 
 

да не 

ПРИЛОГ БР.  9 
Доказ бр.2 

- списак  изведних  радова на завршним грађевинско 
занатским радовима и инсталацијама, у  вредности  од 
200.000.000,00 дин. од којих 1 (један) посао  у  износу од 
50.000.000,00 дин. са називима наручилаца. 
Понуђач је дужан да списак изведених радова потпише и 
овери под кривичном и материјалном одговорношћу.  
-  потврде о изведеним радовима   издате од стране 
наведених наручилаца ; 
Потврде о изведеним радовима издаје, потписује и 
оверава наведени наручилац, а према обрасцу датом у 
конкурсној документацији. 
- Закључен Уговор  о извођењу радова са припадајућим 
анексима; 
- Окончане ситуације по уговору. 

да не 

ПРИЛОГ БР.  10 
Доказ бр.3 

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 . 
Извод из појединачне пореске пријаве  за порез и допринос  
по одбитку – односно прва страна ППП-ПД где је наведен 
укупан број  запослених, а којим понуђач доказује да 
располаже са 30 радника у сталном радном односу.Извод 
из појединачне пореске пријаве  за порез и доприносе  по 
одбитку , односно прву страну  ППП-ПД  пријаве за месец 
који предходи месецу  објаве  позива  за подношење 
понуда или каснији, оверену печатом и потписом 
понуђача.  
 
За 16 (шеснаест) радника  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.  
  

да не 
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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-занатских 
             радова на објектима високоградње. 
- 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера који 
поседује лиценцу: 
  414 - Одговорни  извођача радова хидротехничких 
објеката и инсталација. 
- 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  
- 1 (једног) дипломираног инжењера машинства, који 
поседује лиценцу:  
   430 - Одговорни извођач радова 
термотехнике,термоенергетике, процесне и гасне 
            технике  
- 1 (једног) грађевинска техничара; 
- 1 (једног) електротехничара; 
- 40 (четрдесет) радника за извођење грађевинско 
занатских радова и инсталација 
               ( зидари, инсталатери ,електричари, бравари , 
керамичари, молери и сл.) 
 
Приложити Фотокопије личних  лиценци, са 
потврдама о важности истих , за лица одговорна за 
стручно извршавање предмета набавке и  контролу  
квалитета 
 

ПРИЛОГ БР.  11 
Доказ бр.4 

Списак расположивих техничких капацитета са  доказима  
о власништву. да не 

ПРИЛОГ БР.  12 
Доказ бр.5 

Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара да  не 

ПРИЛОГ БР.  13 
Доказ бр.6 

Изјава понуђача о средствима финансијског обезбеђења да не 

ПРИЛОГ БР.  14 
Доказ бр.7 

Изјава понуђача о јавној доступности тражених података у 
којој треба да наведе интернет странице надлежних органа да не 

 
ПРИЛОГ 

 Меница са меничним писаним Овлашћењем  за 
озбиљност понуде , регистроване у НБС. 

 Писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за повраћај аванса у висини траженог 
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аванса са пдв-ом  и са роком важења до коначног 
извршења посла. 

 
ПРИЛОГ 

Динамички план извођења радова да не 

ПРИЛОГ 

Фотокопија  обрасца  оверених потписа лица овлашћених 
за заступање  ( ОП обрасцу)  Уколико понуду потписује 
лице које није наведенои у ОП обрасцу  доставити  
одговарајуће овлашћење. 

Да не 

ПРИЛОГ 
У случају заједничке понуде – Споразум којим  се 
понуђачи  из групе  међусобно и према наручиоцу  
обавезују  на извршење јавне набавке. 

Да  не 

 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2014. године                М.П.             ____________________________ 
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ПРИЛОГ БР.  5                             Изјава о упису у регистар понуђача 

за јавну набавку 
 
 

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу- Наставак радова II фаза 
ЈНВВ број 1.3.3 /2014. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
 
У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12), под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 
 
      Да сам понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чл.78. Закона о јавним 
набавкама (________________________________________________) те да нисам  дужан да 
приликом подношења понуде доказујем испуњеност обавезних услова из члана 75.Закона, став 1. 
тачке 1)-4). 
 
 
 
 
 

 
У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.               ______________________________ 
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ПРИЛОГ БР.  6                        Изјава понуђача о поштовању обавеза  

за јавну набавку 
 
 

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу- Наставак радова II фаза 
ЈНВВ број 1.3.3/2014 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 
 
 

 
                   У складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 
124/12), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 
 
                    Да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантујем да 
сам ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.               ______________________________ 
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ПРИЛОГ БР.  7                       Изјава понуђача о независној понуди 

за јавну набавку 
 
 

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу-  Наставак радова  -II фаза 
ЈНВВ број 1.3.3/2014. 

 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 
 
 
 
 
 
      У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 
124/12), чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 29/13),  
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

Да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
У _____________________                                                   Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________________                          М.П.              ______________________________ 
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ПРИЛОГ БР.  9   - Списак  изведних  радова на завршним грађевинско занатским радовима и 
инсталацијама, у  вредности  од 200.000.000,00 дин. од којих 1(један) посао  у износу од 

50.000.000,00 дин. са називима наручилаца 
 

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу -Наставак радова II фаза 
ЈНВВ број 1.3.3/2014 

 
 
- списак  изведних  радова на завршним грађевинско занатским радовима и инсталацијама, у  
вредности  од 200.000.000,00 дин. од којих 1(један) посао  у  износу од 50.000.000,00 дин. са називима 
наручилаца.  

Рб. Наручилац- Објекат година        износ  
         
         
         
         
         
     
     
     
     
         
         
         
         
         
         
         

 

 
као доказ приложити оверене потврде наручилаца које ће се односити искључиво  на завршне  
грађевинско занатске радове  и инсталације, у  вредности  од 200.000.000,00 дин. од којих 1(један) 
посао  у износу од 50.000.000,00 дин. 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2014. године                  М.П.            ____________________________ 
 
 
. 
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ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 
 
 

Назив наручиоца:________________________________________ 
 
Седиште:_______________________________________________ 
 
Улица и број:____________________________________________ 
 
Телефон:________________________________________________ 
 
Матични број:___________________________________________ 
 
ПИБ:____________________________________________________ 
 
Лице за контакт:_________________________________________ 

 
 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) Закона о јавним набавкама, 

достављамо вам, 
 

П О Т В Р Д У 
 

да је понуђач ______________________________________________________________ 
 ( назив и седиште понуђача  ) 
 

у току  2009,2010,2011, 2012. и 2013. године извршио радове  на  изградњи објекта високоградње , 
са комплетно завршеним занатским радовима и инсталацијама, бруто грађевинске површине  
(појединачно за сваки објекат): 
 
1) _____________________________________________________________________ 

 
2) _____________________________________________________________________ 

 
3) _____________________________________________________________________  

 
       Потврда  се односи  искључиво  на   изведене  завршне  грађевинско занатске радове  и 
инсталације. 
 
      Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 
Место:  ____________   Овлашћено лице наручиоца 
 
Датум : ____________ М.П.                            __________________________ 

  ( потпис овлашћеног лица) 
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Напомена:  
Понуђач ће образац копирати и доставити уз понуду,  за све наручиоце појединачно. 

 
 
 
ПРИЛОГ БР.10       Списак  радника  који  ће бити ангажовани по овој  јавној  набавци 
 

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова- II фаза 
ЈНВВ број 1.3.3/2014 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

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

лиценца *н *о 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
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39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
46      

 
Под пуном  кривичном и материјалном одговорношћу; изјављујем да располажем са  горе 
наведенм  радницима у   радном односу на неодређено време и одређено време. 
-Прилог: фотокопије лиценци са потврдама о важности за одговорне извођаче радова 
 
Појашњење: 
 * н=неодређено време 
 * о=одређено време 
У  горе означенм  пољима уписивањем знака х означити начин ангажовања запосленог радника. 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2014. године                М.П.             ____________________________ 
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ПРИЛОГ БР.11   Списак расположивих техничких капацитета са  доказима  о власништву,за јавну 

набавку  
 
 

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова II фаза 
ЈНВВ број1.3.3/2014 

 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Докази  о власништву; 
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе са стањем 
на дан 31.12.2012. 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). 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2014. године                  М.П.             ____________________________ 

 
 
 
 

Н А З И В ј.м. кол. Власн.   Закуп 
1 2 3 4 5 

кран ком 1   
камион кипер носивости  10т   ком 2   
камион миксер   запремине мин 5м3 ком 2   
фабрика бетона ком 1   
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ПРИЛОГ БР.12                  Изјава понуђача о гарантованом квалитету добара  

за јавну набавку 
 

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова II фаза 
ЈНВВ број 1.3.3./2014 

 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 

 
 
 
 
 
 
       Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да сам приликом 
састављања своје понуде поштовао захтевани квалитет добара  неопходних за извођење 
предметних радова, а према опису квалитета  датом  у пројектној документацији. 
       Такође, изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ћу 
уколико ми буде додељен уговор за предметну јавну набавку , вршити испоруку и уградњу добара  
неопходних за извођење предметних радова у складу са захтеваним и понуђеним квалитетом. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2014. године               М.П.              ____________________________ 
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ПРИЛОГ БР.13               Изјава понуђача о средствима  финансијског обезбеђења 
                                                                    за јавну набавку  
 
 

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова II фаза 
ЈНВВ број 1.3.3/2014 

 
 

_____________________________________________________ 
Назив понуђача 

 
 

 Изјављујем да сам сагласан, да у случају да моја понуда буде изабрана као најповољнија, 
доставим следећа средства финансијског обезбеђења : 

 
1) У року од 5 дана од дана  закључења уговора   
а) - Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може 
наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.  
      Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.    
б) -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем 
за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као 
средство финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза . 
      Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
 2) У року од 7 (седам) дана  од дана предаје окончане ситуације. 
в) -  Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са 
овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом "без 
протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном 
року ,  а према потписаној окончаној ситуацији. 
      Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека 
гарантног рока. 
 
   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.  
 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2014. године                М.П.             ____________________________ 
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ПРИЛОГ БР.14         Изјава  понуђача о јавној доступности тражених података  
                                                                за јавну набавку  
 
 

Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу  Наставак радова  II фаза 
ЈНВВ број 1.3.3/2014 

 
 

Назив понуђача 
 
 
 
 

            Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да су  
подаци  које сте тражили  доступни на интернет страници надлежних органа: 
 
 
 
_податак                                     надлежни орган                                       интернет страница 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У __________________________                                           Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________2014. године               М.П.             ____________________________ 
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V      ПРЕДМЕР   РАДОВА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ЦЕНТРА ЗА РЕКРЕАТИВНУ НАСТАВУ У ТРШИЋУ НАСТАВАК РАДОВА ДРУГАА ФАЗА 

I   ПРЕДМЕР ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА 
02 ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  1  ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ЗИДАРСКЕ РАДОВЕ: 

Извођач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и 
следеће заједничке услове: 
01.Зидарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и важећим стандардима и 
правилницима. Цене садрже све радне  операције,утрошке материјала,помоћни алат 
и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-
Високоградња,ГН 300",као и остале трошкове и зараду предузећа.  

  Опис  ј.м. кол.  ј.цена износ 
  9 Набавка материјала и израда слоја од 

армиране(шулц мрежом) цементне 
кошуљице 1:3  дебљине д=5цм као 
заштите хидроизолације, завршни слој 
фино испердашити.  По ободу кошуљицу 
дилатирати стиропором д=1,0цм. 

м2 2529,70 ×     Обрачун по м2. 
  10 Набавка материјала и израда слоја од 

армиране(шулц мрежом)  цементне 
кошуљице 1:3 просечне дебљине д=3цм, 
завршни слој фино испердашити.По 
ободу кошуљицу дилатирати стиропором 
д=1,0цм. 

м2 1155,72 ×     Обрачун по м2. 
                                                                                  СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ :    
07 ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
  1  ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКЕ РАДОВЕ: 

Изводјач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и 
следеће заједничке услове: 
01.Термоизолатерски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим 
стандардима. Цене садрже све радне операције,утрошке материјала и помоћни алат 
и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња 
ГН 561",као и остале трошкове и зараду предузећа. 

  7 Набавка и постављање( Стиродура или 
сл. ) дебљине 2цм као звучне изолације. 
Обрачун по м2. м2 1522,04 ×     
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                                                             СВЕГА ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ :    
 
 09 БРАВАРСКИ РАДОВИ 
  1 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ГВОЗДЕНУ БРАВАРИЈУ: 

Изводјач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и 
следеће заједничке услове: 
01.Браварски радови ће бити урађени у свему према пројекту, шемама браварије и 
важећим стандардима Цене садрже све радне операције,утрошке материјала и 
помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству 
- Високоградња ГН 701",као и остале трошкове и зараду предузећа. 
02. Све металне делове очистити од рђе и прљавштине, минизирати и премазати 
уљаном бојом два пута у свему према прописима. 

  
  
  
  
  
  

3  УНУТРАШЊЕ СТЕПЕНИЦЕ           
Предвитети рукохвате на зидовима од 
прохром цеви:један рукохват пречника 
50мм на висини од 110цм и једнан 
рукохват (за дете) пречника 30мм на 
висини од 85цм.Ограду завршити заобљ- 
еним елементима на крајевима. Ограду 
анкеровати у бетонску конструкцију. 

          

Радити у свему према шеми браварије. 
ПОС  СТ1 

          

Обрачун по м1.       м1 12,6 ×     
  
  
  
  
  
  

4   УНУТРАШЊЕ СТЕПЕНИЦЕ           
Израда,транспорт и уградња степенишне 
ограде.Степенишна ограда је висине 
110цм. Гвоздена коса и равна унутршња 
ограда,стубићи и рукохват су од прохром 
цеви пречника 50мм,а испуна(подеоне 
цеви)од прохром цеви пречника 30мм. 
Ограду завршити заобљеним елементи- 
ма на крајевима. Ограду анкеровати у 
бетонску конструкцију. 

          

Радити у свему према шеми браварије. 
ПОС  СТ2 

          

Обрачун по м1.   м1 27 ×     
                                                                                 СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ :    
 
  011 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 
  1 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КЕРАМИЧАРСКЕ РАДОВЕ: 

Изводјач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и 
следеће заједничке услове: 
01.Керамичарски радови ће бити изведени у свему према пројекту и важећим 
стандардима. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни 
алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-
Високоградња ГН 501", као и остале трошкове и зараду предузећа. 

  
  

2 
  

Поплочавање подова неглазираним кера 
мичким плочицама са фуговањем, димен 
зија и класе домаће производње у лепку. 

м2 2395,23 ×     Обрачун по м2. 
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3 Облагање степеништа неглазираним 
керамичким плочицама са фуговањем 
,димензија и класе домаће производње у 
лепку. м2 69,58 ×     
Обрачун по м2.           

  4 Облагање зидова глазираним 
керамичким плочицама са фуговањем , 
истог квалитета као плочице за 
под,полагање у лепку, фуга на фугу, у 
кухињама обложити зид до 1,5м,у 
купатилима и посебним WЦ-има 
обложити зид до плафона. 

м2 939,1 ×     Обрачун по м2. 
  5 Израда унутрашње равне сокле висине 

д=10цм од глазираним керамичким 
плочицама са фуговањем , истог квалит-
ета као плочице за под,полагање у лепку 
, фуга на фугу. 

м1 1868,3 ×     Обрачун по м1. 
  
  

6  Набавка и постављање месинганих 
разделница. Разделнице поставити по 
пројекту и детаљима. 

          

Обрачун по м1. м1 25,8 ×     
                                                                           СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :    
012 МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ 
  1 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА МОЛЕРСКО ФАРБАРСКЕ РАДОВЕ: 

Изводјач радова је поред описа појединачних ставки радова ценама обухватио и 
следеће заједничке услове: 
01.Молерско-фарабарски радови ће бити изведени у свему по пројекту и правилима 
заната. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала,помоћни алат и 
радне скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-
Високоградња,ГН 531",као и остале трошкове и зараду предузећа. 

  2 Бојење омалтерисаних зидова и плафо- 
на дисперзивним бојама до постизања 
равномерног и чистог тона. Зидне и пла- 
фонске површине претходно изравнати 
глетовањем. 

м2 7403,9 ×     Обрачун по м2. 
  4 Бојење спољашњих зидова "акрилпла -

стом "  у боји  тону по избору пројектанта 
са свим потребним предрадњама. м2 14,25 ×     

                                                           СВЕГА  МОЛЕРСКО - ФАРБАРСКИ РАДОВИ :    
013 ОСТАЛИ РАДОВИ 
  1 ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТАЛЕ РАДОВЕ: 

Поред описа појединачних ставки радова изводјач радова ће ценама обухватити и 
следеће заједничке услове;01.Цене сваке ставке радова садрже рад,материјал,алате 
и помоћне скеле које прописују стандарди рада и технички нормативи,као и остале 
трошкове и зараду предузећа. 

  7 Набавка и постављање металних утисну 
тих отирача за обућу вел. 140/70цм. 

ком 6 × Обрачун по комаду. 
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  8 Набавка и уградња стандардне лимене 
табле са називом објекта. 

ком 1 ×     Обрачун по комаду. 
                                                                                           СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ :    
 

I РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИХ РАДОВА 
   2   ЗИДАРСКИ РАДОВИ :    
   7   ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ :    
   9   БРАВАРСКИ РАДОВИ :    
 11   КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ :    
 12   МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ  
 13   ОСТАЛИ РАДОВИ :    
                                                                           УКУПНО ДИНАРА БЕЗ ПДВ-а :    
 
 

II   ПРЕДМЕР   ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
1. ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ 
A Испорука, монтажа и повезивање самостојећег, полиестерског разводног ормараса 

стављеног од по два ормара 320х665х235мм и 600х665х235мм, са заједничким косим 
кровом, укупне величине 920х1330х235мм, формираног као две кабловске прикључне 
кутије КПК за КПК и КПК-Л и као два мерно разводна ормара МРО и МРО-Л. Комплетна 
уградња са свим потребним везама. Детаљ монтаже дат је у графичком делу. Обрачун 
количине радова по комплету. У ову позицију улазе следеће ставке: 

А1 Кабловска прикључна кутија КПК разводни 
ормар самостојећи, полиестерски 320х665х 
235мм,  са носачима осигурача NV2 250А 

 
 

                             1ком 
 патроне осигурача 200А 3ком 
 одводник пренапона класе В типа 1 МС 50-В/3, 

ОВО или сличан 
3ком 

   комплет 1 ×  =  
А2 Кабловска прикључна кутија КПК-Л разводни 

ормар самостојећи, полиестерски 600х665 х 
235мм, са носачима осигурача NV0 125А 

 
 

1ком 
 патроне осигурача 35А 3ком 
   комплет 1 ×  =  
А3 Мерни разводни орман МРО, самостојећи, 

полиестерски 600х665х235мм, са уграђеним 
следећим елементима: 

1ком 

 индиректна мерна група 1ком 
 мерни струјни трансформатори 200А/5А  3ком 
 1-полни аутоматски осигурач МC32/B6A 3ком 
 остали ситан монтажни материјал(сабирнице,  

клеме, водови за шемирање и др.) 
1паушално 

 комплет 1 ×  =  
А4 Мерни разводни орман МРО-Л, самостојећи, 

полиестерски 320х665х235мм, са уграђеним 
следећим елементима: 

1ком 

 трофазно двотарифно бројило 10-40А 1ком 
 остали ситан монтажни материјал(сабирнице,   

клеме, водови за шемирање и др.) 
1паушално 
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 комплет 1 ×  =  
Б Набавка, монтажа и повезивање, разводног ормана. Орман се израђује од челичног два 

пута декапираног лима, дебљине 2мм, степене заштите IP64, са вратима са цилиндар 
бравицом и кључем. Орман се монтира у зид. По завршеној изради орман се 
пластифицира. На унутрашњој страни врата се лепи једнополна шема ормара са свим 
потребним електричним подацима о разводу. На предњој плочи ормана монтира се 
предвиђена опрема, према једнополној шеми, обележена натписним плочицама са 
јасним ознакама елемената. Орман има пет сабирница L1, L2, L3, PЕ и N при чему је на 
заштитној и нултој сабирници предвиђен потребан број прикључака за појединачни 
прикључак заштитног и неутралног проводника у сваком каблу. Систем уземљења је ТN-
C-S. Врата ормана се премошћавају флексибилним проводником. Орман је снабдевен 
потребним бројем силуминских уводница одговарајућег пречника за увод и заптивање 
улазних каблова. Предвидети опрему слично Шнајдер електрик. Ормани су следећи: 

Б1 Главни разводни орман ГРО,величине 920х1330 
х235мм, са уграђеним следећим елементима: 

1ком 

 Раставна склопка - носач осигурача ISFT 250А 1ком 
 Раставна склопка - носач осигурача ISFT 160А 1ком 
 Раставна склопка - носач осигурача ISFT 100А 2ком 
 патрона NV1 осигурача 200А 3ком 
 патрона NV1 осигурача 125А 3ком 
 патрона NV1 осигурача 80А 3ком 
 патрона NV1 осигурача 63А 3ком 
 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C40А 10ком 
 одводник пренапона класе С типа 2, V20-C/3+ 

NPE, OBO или сличан 
4ком 

 остали ситан монтажни материјал(сабирнице,  
клеме, водови за шемирање и др.) 

1паушално 

 комплет 1 ×  =  
Б2 Разводни орман РО-Р ресторана, одговарајуће 

величине, са уграђеним следећим елементима: 
1ком 

 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C16А 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач MC32, 16A 2ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач MC32, 10A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач MC32, 6A 1ком 
 Ротациона (гребенаста) склопка, 1-0, GS 10-90u 3ком 
 Заштитни уређај диференцијалне струје 25/0,3А 
iID, 4P 

1ком 

 Компакт прекидач сличан типу EZC100N 25A, са 
поднспонским окидачем UVR 230V 

1ком 

 остали ситан монтажни материјал  1паушално 
 комплет 1 ×  =  
Б5 Разводни орман РО-КО котларнице - машинске 

просторије, одговарајуће величине, са 
уграђеним следећим елементима: 

1ком 

 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C63А 3ком 
 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C40А 3ком 
 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C25А 2ком 
 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C16А 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iC60H, 16A 3ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iC60H, 10A 5ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iC60H, 6A 1ком 
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 Заштитни уређај диференцијалне струје 63/0,3А 
iID, 4P 

3ком 

 Уређај за склапање јавне расвете DVB 2006А, 
10A, 250V, према унапред задатом времену у 
зависности од трајања обданице (“астрономско 
време”) 

1ком 

 Ротациона (гребенаста)склопка, 1-0-2,GS 10-51u 1ком 
 Ротациона (гребенаста) склопка, 1-0, GS 10-90u 6ком 
 Ротациона (гребенаста) склопка, 1-0, GS 40-10u 3ком 
 Ротациона (гребенаста) склопка, 1-0, GS 63-10u 3ком 

 остали ситан монтажни материјал  1паушално 
 комплет 1 ×  =  
Б6 Разводни орман РО-ВЕ вешераја, одговарајуће 

величине. 
1ком 

 3-полни аутоматски осигурач iC60H/C16А 3ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iC60H, 16A 10ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iC60H, 10A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iC60H, 6A 1ком 
 Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А 

iID, 4P 
1ком 

 остали ситан монтажни материјал  1паушално 
 комплет 1 ×  =  
Б7 Разводни орман РО-A2 спрат првог објекта - 

рецепција, одговарајуће величине, са уграђеним 
следећим елементима: 

1ком 

 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 16A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 10A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 6A 1ком 
 Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А 1ком 
 Kontaktor  1ком 
 Одводник пренапона D класе, типа 3, VF 230-
AC-FS, са сигналом стања ОВО или сличан 

1ком 

 Уређај за склапање јавне расвете DVB 2006А, 
10A, 250V, према унапред задатом времену у 
зависности од трајања обданице (“астрономско 
време”) 

1ком 

 Ротациона (гребенаста)склопка,1-0-2,GS 10-
51PK 

1ком 

 Импулсни реле iTL, 2P, 2NO, 16A, 240V 1ком 
 Ротациона (гребенаста) склопка, 1-0, GS 10-90u 3ком 

 остали ситан монтажни материјал  1паушално 
 комплет 1 ×  =  
Б8 Разводни орман РО-РЕК просторије за рек 

ормаре и интернет сале, одговарајуће величине, 
са уграђеним следећим елементима: 

1ком 

 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 16A 16ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 10A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 6A 1ком 
 Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А, 
сличан типу iID, 4P 

1ком 
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 Одводник пренапона D класе, типа 3, VF 230-
AC-FS, са сигналом стања ОВО или сличан 

4ком 

 остали ситан монтажни материјал  1паушално 
 комплет 1 ×  =  
Б9 Разводни орман РО-Б1 сутерена другог објекта, 

одговарајуће величине, са уграђеним следећим 
елементима: 

1ком 

 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 25A 5ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 16A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 10A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 6A 1ком 
 Уређај за склапање јавне расвете DVB 2006А, 
10A, 250V, према унапред задатом времену у 
зависности од трајања обданице (“астрономско 
време”) 

1ком 

 Ротациона (гребенаста) склопка, 1-0-2, GS 10-
51PK 

1ком 

 Импулсни реле iTL, 2P, 2NO, 16A, 240V 2ком 
 Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А, 
сличан типу iID, 4P 

1ком 

 остали ситан монтажни материјал  1паушално 
 комплет 1 ×  =  
Б10 Разводни орман РО-Б2, РО-Б3, РО-Ц2 и РО-Ц3 

приземље и први спрат другог и трећег објекта, 
одговарајуће величине, са уграђеним следећим 
елементима: 

1ком 

 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 25A 8ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 16A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 10A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 6A 1ком 
 Уређај за склапање јавне расвете DVB 2006А, 
10A, 250V, према унапред задатом времену у 
зависности од трајања обданице (“астрономско 
време”) 

1ком 

 Ротациона (гребенаста) склопка, 1-0-2, GS 10-
51PK 

1ком 

 Импулсни реле iTL, 2P, 2NO, 16A, 240V 2ком 
 Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А, 
сличан типу iID, 4P 

1ком 

 остали ситан монтажни материјал  1паушално 
 комплет 4 ×  =  
Б11 Разводни орман РО-Ц1 сутерена трећег објекта, 

одговарајуће величине, са уграђеним следећим 
елементима: 

1ком 

 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 25A 9ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 16A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 10A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 6A 1ком 
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 Уређај за склапање јавне расвете DVB 2006А, 
10A, 250V, према унапред задатом времену у 
зависности од трајања обданице (“астрономско 
време”) 

1ком 

 Ротациона (гребенаста) склопка, 1-0-2, GS 10-
51PK 

1ком 

 Импулсни реле iTL, 2P, 16A, 240V 2ком 
 Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А, 
сличан типу iID, 4P 

1ком 

 остали ситан монтажни материјал  1паушално 
 комплет 1 ×  =  

 
Ц Набавка, монтажа и повезивање, уградне разводне табле како је дато у једнополним 

шемама. Табла се израђује од пластичнох безхалогеног материјала. Табла има 
трофазну сабирницу L1, L2, L3, и бакарне шине за PЕ и N при чему је на заштитној и 
нултој сабирници предвиђен потребан број прикључака за појединачни прикључак 
заштитног и неутралног проводника у сваком каблу. Предвидети опрему сличну Шнајдер 
електрик. Плаћа се рад и материјал по разводној табли, опремљеном следећом 
електричном опремом:   

Ц1 Једноредна спратна табла 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 16A 2ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 10A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 6A 1ком 
 Заштитни уређај диференцијалне струје 25/0,5А, 
сличан типу iID, 2P 

1ком 

 Одводник пренапона D класе, типа 3, VF 230-
AC-FS, са сигналом стања ОВО или сличан 

1ком 

 остали ситан монтажни материјал  1паушално 
 комплет 43 ×  =  
Ц2 Дворедна спратна табла СТ-МГ 1ком 

 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 16A 6ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 10A 1ком 
 Аутоматски инсталациони прекидач iK60N, 6A 1ком 
 Заштитни уређај диференцијалне струје 40/0,5А, 
сличан типу iID, 4P 

1ком 

 остали ситан монтажни материјал  1паушално 
 комплет 1 ×  =  
 СВЕГА  ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ:  
2. СВЕТИЉКЕ 
 Набавка, транспорт, монтажа и повезивање следећих светиљки: 

1 С1 - Надградна, плафонска светиљка са 
опалним дифузором, слична типу TRN М1951 
A10 браон, 2хЕ27, 230V, IP40, магнетни 
преспојни прибор са сијалицама 2х23W, и 
прибором за монтажу. 

 

 ком 118 ×  =  
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2 С2 - Надградна зидна светиљка за собу са 
кућиштем и транспарентним дифузором 
израђеним од бризганог, UV стабилисаног, V2 
самогасивог, бехалогеног поликарбоната, 
полиуретанским водонепропусним 
заптивачем и параболичним, сјајним 
одсијачем, слична типу TRN М1952 В10 
браон, са сијалицом 1 x 11W, 230V, Е27 и 
прибором за монтажу. 

 
 

 ком 114 х  =  
3 С3 - Надградна светиљка за купатило, 

металне структуре са белим мат стакленим 
дифузором, кружне форме сличне типу OL 
2030L, IP54, са штедном сијалицом 1x20W, 
Е27, IP44, 230V. 

 

 ком 47 х  =  
4 С4 - Надградна зидна светиљка за купатило 

сличне типу MASSIVE 34006 1110, 2xE8 
2х8W, IP44, 230V, са сијалицaмa. 

 

 ком 47 х  =  
5 С5 - Уградна светиљка за ходник, металне 

структуре са белим мат стакленим дифузо- 
ром, кружне форме сличне downlighter 1157, 
Ф225мм,  Е27, IP20, 230V, са штедним 
сијалицама 2x5W. 

 

 ком 208 х  =  
6 С6 - Надградна зидна светиљка за ходнике 

објекта, металне структуре са белим мат 
стакленим дифузором, кружне форме сличне 
типу TRN M1951 A10 браон, 2xЕ27, IP40, 
230V, са штедном сијалицом 11W. 

 

 ком 92 х  =  
7 С7 - Уградна светиљка са кућиштем 

израђеним од екструдираном алуминијума, 
транспарентним поликарбонатним дифузо -
ром, 4х18 W, G5, 230V, IP43, IK03, електрон- 
ски преспојни прибор класе A2,са сијалицама. 

 

 ком 33 х  =  
8 С8 - Надградна светиљка са кућиштем 

израђеним од екструдираном алуминијума, 
транспарентним поликарбонатним 
дифузором, 4x18 W, G5, 230V, IP43, IK03, 
електронски преспојни прибор класе A2, са 
сијалицама. 

 

 ком 40 х  =  
9 С9 – Уградна светиљка сигурносне расвете 

са локалним напајањем у приправном споју, 
израђена од V2 самогасивог поликарбоната 
са транспарентним, поликарбонатним 
дифузором, 1x8W, G13, 230V, IP40, 
аутономија рада 3h, електронски преспојни 
прибор, са батеријом, инвертором, извором 
светлости и одговарајућом ознаком на 

 



38 
 

Page 38 of 72 
 
 
 

самолепивој фолији. 

 ком 102 х  =  
10 С10 - Надградна светиљка лед за декорати- 

вну расвету фасаде за монтажу под стреху, 
металне структуре, кружне форме сличан 
типу рефлектор Orion LUX-ORI-IP65-PRIB-10, 
(NW)  230V, 7W, сочиво за 10 степени. 

 

 ком 36 х  =  
11 С11 - Надградна светиљка лед за декорати -

вну расвету фасаде за монтажу на зид изнад 
врата, металне структуре, кружне форме 
сличан типу рефлектор Orion LUX-ORI-IP65-
PRIB-40, (NW)  230V, 7W, сочиво за 40 
степени. 

 

 ком 13 х  =  
12 С12 - Уградна светиљка за ходник, металне 

структуре са белим мат стакленим дифузо -
ром, кружне форме сличне downlighter 1157, 
Ф225мм,  Е27, IP20, 230V, са штедним 
сијалицама 2x11W. 

 

 ком 90 х  =  
13 С13 - Надградна светиљка за рецепцију, 

металне структуре са белим мат стакленим 
дифузором, кружне форме сличне downlighter 
1157, Ф225мм,  Е27, IP20, 230V, са штедним 
сијалицама 2x11W. 

 

 ком 4 х  =  
14 С14 - Надградна светиљка лед за декорати- 

вну расвету фасаде за монтажу на плафон 
изнад врата терасе ресторана, металне 
структуре, кружне форме сличан типу 
рефлектор Orion LUX-ORI-IP65-PRIB-25, (NW)  
230V, 7W, сочиво за 25 степени. 

 

 ком 3 х  =  
     СВЕГА СВЕТИЉКЕ:  

  
3. ГАЛАНТЕРИЈА 
                            опис ком    ј.цена    износ 
 Набавка, транспорт, монтажа и повезивање следеће модуларне опреме (галантерије). 

Одабрати опрему Алинг, Металка или слично. 
1 дозна за зид/ бетон Φ60mm  95 ×  =  
2 дозна за зид/ бетон ширине M3 42 ×  =  
3 дозна за зид/ бетон ширине M4 74 ×  =  
4 дозна за зид/ бетон ширине M5 31 ×  =  
5 дозна за зид/ бетон ширине M7 71 ×  =  
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6 носач ширине M2 95 ×  =  
7 носач ширине M3 42 ×  =  
8 носач ширине M4 74 ×  =  
9 носач ширине M5 31 ×  =  
10 носач ширине M7 71 ×  =  
11 бела пластична маска ширине M2 95 ×  =  
12 бела пластична маска ширине M3 42 ×  =  
13 бела пластична маска ширине M4 74 ×  =  
14 бела пластична маска ширине M5 31 ×  =  
15 бела пластична маска ширине M7 81 ×  =  
16 једнополна склопка 16А /1M 219 ×  =  
17 једнополна склопка 16А /2M 5 ×  =  
18 тастер за светло са индикацилом /1М 84 ×  =  
19 тастер за светло са индикацилом /2М 5 ×  =  
20 2-полна шуко прикључница 16А/2М са 

заштитом за децу 
282 ×  =  

21 2-полна ЕУРО прикључница 16А /1М са 
заштитом за децу 

277 ×  =  

22 2-полна шуко прикључница са поклопцом 16А 
/2М 

42 ×  =  

23 празан модулl /1М 20 ×  =  
 Набавка, транспорт, монтажа и повезивање следеће класичне опреме (галантерије). 

Одабрати опрему Алинг, Металка или слично. 
24 дозна за зид/ бетон Φ70mm  8 ×  =  
25 дозна за зид/ бетон Φ78mm  200 ×  =  
26 дозна за зид/ бетон 100/100mm  60 ×  =  
27 дозна за зид/ бетон Φ60mm  25 ×  =  
28 серијска склопка 10А 6 ×  =  
29 двополна шуко прикључница 16А 28 ×  =  
30 трополна шуко прикључница 16А 6 ×  =  
31 носач ширине M7 10 ×  =  
32 дводелни парапетни канал, са поклопцем и 

преградом                                              м                  
15 ×  =  

33 угаони наставак задводелни парапетни канал 
90° унутрашњи                                          ком            

12 ×  =  

  СВЕГА ГАЛАНТЕРИЈА:  
4. ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОМАТИКЕ И МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ 
 опис ком  ј.цена  износ 
 Повезивање каблова за напајање, контролу или управљање 

следећих уређаја: 
 

1 купатилски вентилатор                                        42 ×  =  
2 акумулациони бојлер                                           2 ×  =  
3 гасни котлови за грејање                                     2 ×  =  
4 комуникациони ормари у објектима                   3 ×  =  
5 електрични сушач за руке                                    2 ×  =  
6 монофазни каналски вентилатор                        3 ×  =  
7 трофазни каналски рекуператор                         1 ×  =  
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8 инвертерски клима уређај                                   1 ×  =  
9 монофазна пумпа централног грејања, сола -

ра и рециркулације топле санитарне воде                6 ×  = 
 

10 аутоматика гасних котлова и солара                  1 ×  =  

11 спољна јединица VRV уређаја                            6 ×  =  
12 унутрашња јединица VRV уређаја                      73 ×  =  
13 комуникациони РЕК ормар                                  1 ×  =  
14 аудио РЕК ормар                                                  1 ×  =  
15 противпожарна централа                                    1 ×  =  
16 аларнмна централа                                              1 ×  =  
17 ормар кабловске телевизије                                1 ×  =  
18 напајање спољашњих камера                             4 ×  =  

 СВЕГА ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОМАТИКЕ И МАШИНСКЕ 
ОПРЕМЕ 

 

5. ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА, УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 
 Набавка, испорука и повезивање опреме и материјала за заштиту од атмосферског 

пражњења и уземљење: 

17 Челична поцинкована трака тип FeZn P 25x4, (ХЕРМИ) или слично, за извођење 
уземљења машинских просторија. Трака се полаже по зиду просторије на одговарајућим 
носачима. 

 м 65 ×  =  
18 Зидни носач траке тип ZON 03 P 25x4mm (ХЕРМИ) или слично, израђеног од нерђајућег 

челика са ПВЦ типлом и шрафом. 
 ком 65 ×  =  
19 Заварити челичну траку прстенастог уземљивача и металних елемената у котларници 

(врата, сабирник разделник). 
 ком 15 ×  =  
20 Уградити испод завртња на прирубници у котларници, звездасту подлошку у пару са обе 

стране прирубнице на истом завртњу. 
 ком 50 ×  =  
21 Извршити галванско премошћење помоћу завртња вареног за металне делове и комада 

кабла N2XH/L 1x16мм2 са папучуцама које се шрафе на завртањ. 
 комплет 50 ×  =  
24 Испорука, постављање и повезивање кутије за изједначавање потенцијала (PS49). Кутија 

се уграђује у зид. Кутија је снабдевена вишеполним стезаљкама за прикључак заштитних 
водова. Комплет урађен са свим изведеним везама, обрачун по комаду. 

 ком 48 ×  =  
25 Повезивање металних маса у купатилу. Позиција се наплаћује по једном купатилу. 

Потребно је урачунати сав потребан материјал. 
 комплет 48 ×  =  

 СВЕГА ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА, УЗЕМЉЕЊЕ И 
ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА 

 

6. ПУТНИЧКИ ЛИФТ НА ХИДРАУЛИЧНИ ПОГОН 
1 Испорука, монтажа и атестирање и пуштање у погон лифтовског постројења за путнички 

лифт на хидраулични погон. Комплет урађено са свим припадајућим елементима: 
-Врста и намена лифта: Путнички; 
-Број лифтова: 1(један); 
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-Корисна носивост: Q=630kg; 
-Брзина дизајна: V=0,4m/s; 
-Број станица/прилаза: 2/2(Po,Pr); 
-Врста дизања: Н=4м; 
-Погонско постројење: Хидраулички агрегат са вентилском групом и цилиндром 75 I/min, 
120 I/min,5,8 kW,клип 90x5mm, цилиндар 114,3х4 mm; 
-Носећа ужад: 4х Ф10 mm; 
-Ужетњача на врху клипа: Ф400 mm; 
-Управљање: “Simplex“ , сабирно на доле, са позивом и регистар кутијама, за 2 станице, 
потврда пријема позива, контрола запоседнутости, са припадајућом електро 
инсталацијом; 
-Сигнализација:  
*На главној станици, дигитални положај кабине и светлосни сигнал смера даљег 
кретања, 
*На осталим станицама, светлосни сигнал смера даљег кретања , 
*У кабини, дигитални показивач положаја кабине, тастер за отварање врата,тастер 
аларма, нужно светло. 
- Електрични прикључак: Погонски напон 3х380/220V , 50Hz на главном прекидачу лифта 
,поред улаза у машинској просторији, са топљивим осигурачима 3х25А, расвета возног 
окна са наизменичним прекидачем у машинској просторији и јами возног окна, са 
прекидачем светла кабине и команде, монофазне прикључнице са заштитним контактом 
у машинској просторији и јами возног окна; 
- Елактрична инсталација: За суви простор у машинској просторији и возном окну, крајњи 
прекидачи у возном окну, станични прекидачи велике и мале брзине, електрични 
сигурносни контакти, пратећи кабел кабине, пластични канали за полагање електро 
проводника; 
- Вођице кабине и клипа са припадајућом опремом за учвршћење:Т 90х75х16; 
- Врата возног окна: Аутоматска –телескопска, 800х2000мм,са припадајућом опремом; 
- Панели и штокови: Заштићени бојом; 
- Кабина: Изведена у носећем челичном раму са уређајем за тренутно кочење, уређајем 
за изједначавање оптерећења ужади и елактричну контролу затегнутости, уређај за 
контролу запоседнутости; 
- Димензија кабине: 1100 х 1400 х 2200 mm; 
- Обрада кабине: Метална стандардни тип, 
                              Унутрашњост: завршна обрада пластични ламинат, 
                              Споља: премаз антикорозивна заштите, 
                              Под: линолеум, 
                              Осветљење:флуоресцентно у спуштеном плафону, 
                              Опрема:огледало, рукохват и вентилатор; 
- Кабинска врата: аутоматска-телескопска централна, 800х2000м; 
- Панели: прохром; 
- Возно окно: Бетонско; 
- Димензије возног окна: Ширина /дубина: 2000/1800 mm; 
                                          Висина возног окна: 9350 mm; 
                                          Задња спратна висина: 3850 mm; 
-Еквипотенцијализација возног окна: повезивање металних маса у јами возног окна и 
прикључења на громобранску инсталацију објекта; 
- Дубина јаме возног окна: 1500 mm; 
- Машинска просторија: Озидана са металним вратима која се отварају према споља; 
- Положај машинске просторије: у подруму, лево од возног окна; 
- Додатна опрема у машинској просторији: Метална канта , изолациона простирка испред 
електро-енергетских табли, електро и хидрауличке шеме, апарат за гашење пожара; 
- Вентилација машинске просторије и возног окна: природна. 

 ком 1 ×  =  
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 СВЕГА ПУТНИЧКИ ЛИФТ НА ХИДРАУЛИЧНИ ПОГОН  
7. ОСТАЛИ РАДОВИ, ИСПИТИВАЊА И АТЕСТИ 
 Напомена:                                                                                                                                         

- Приложити атесте за комплетну уграђену електро опрему као и за каблове.                        
- Направити пројекат изведеног стања уписивањем свих измена које су настале током 
извођења радова у један примјерак Главног пројекта.                                                                
- Разводне ормане очистити од малтера и остатака жице и изолације. У разводним 
орманима поставити једнополне шеме видно на врата. Разводне ормане означити 
плочицом на предњој страни врата а струјне кругове, осигураче, остале елемента и 
крајеве каблова у орману означити као на једнополној шеми.                                                   
Ова позиција се неће наплаћивати јер је она обавеза Извођача радова електричних 
инсталација.    

1 Потврда овлашћеног Извођача радова да су електричне инсталације изведене према 
важећим СРПС стандардима и у складу са Превилником о техничким нормативима за 
електричне инсталације ниског напона и испитана према истом Правилнику чиме је 
обезбеђена сигурност људи и имовине. У прилогу ове потврде доставити следеће 
извештаје: 

 1. Извештај о испитивању отпорности заштитног уземљења 
 2. Извештај о испитивању непрекидности заштитног проводника 
 3. Извештај о испитивању отпорности изолације електричне инсталације 
 4. Извештај о испитивању функцоналности заштитних и управљачких уређаја. 
 5. Извештај о извршеном испитивању громобранске инсталације 
 паушално 1 ×  =  
2 Извршити проверу комплетних електричних инсталација, пуштање у рад и предаја 

Инвеститору. Све уочене недостке, проблеме и кварове исправити и инсталацију 
довести у исправно стање. 

 паушално 1 ×  =  
 СВЕГА ОСТАЛИ РАДОВИ, ИСПИТИВАЊА И АТЕСТИ:  

  
 II РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

1. ЕНЕРГЕТСКИ РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ  
2. СВЕТИЉКЕ  
3. ГАЛАНТЕРИЈА  
4. ПОВЕЗИВАЊЕ АУТОМАТИКЕ И МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ  
5. ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА, УЗЕМЉЕЊЕ И ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ 

ПОТЕНЦИЈАЛА 
 

6. ПУТНИЧКИ ЛИФТ НА ХИДРАУЛИЧНИ ПОГОН  
7. ОСТАЛИ РАДОВИ, ИСПИТИВАЊА И АТЕСТИ  

 УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а:  
 
 
 III ПРЕДМЕР  ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И СИСТЕМА 
 Објекат: ЦЕНТАР ЗА РЕКРЕАТИВНУ НАСТАВУ, ТРШИЋ 
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УВОД 
А.    ОВАЈ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ОБУХВАТА: 
А.1.Набавка, транспорт и складиштење на градилишту материјала, прибора и опреме, како 
је дато у појединим позицијама. 
А.2.Испорука свог материјала наведеног у појединим позицијама и свог ситног 
неспецифицираног материјала, потребног за квалитетну и комплетну израду инсталације. 
А.3.Уграђивање и повезивање у свему како је наведено у појединим позицијама у складу са 
важећим прописима и правилима за квалитетну израду 
 А.4.Испитивање и пуштање у исправан рад већ завршене инсталације. 
А.5.Довођење у исправно стање свих евентуално оштећених места на већ изведеним 
радовима. 
А.6.Сав употребљени материјал мора одговарати важећим стандардима и бити првокласног 
квалитета. 
 А.7.Сви радови морају бити изведени стручном радном снагом и у потпуности према 
важећим прописима за предметне врсте радова. 
А.8.У цену се урачунава поред вредности свег потребног материјала и потребне радне 
снаге и сви порези на рад и материјал. 
А.9.Цена обухвата и израду евентуално потребне радионичке документације. 
А.10.Обрачун је дат по јединици мере комплетно урађене позиције. 
А.11.Завршне радове и предаја инсталације инвеститору. 
1 ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА И СТРУКТУРНОГ КАБЛИРАЊА 
рб опис ј.м. кол. j.цена износ 
1.4
. 

Испорука, монтажа и повезивање 
металног слободностојећег 19" "RACK" 
ормана (BD) висине 42HU димензија 
800x800мм  фирме "Легранд" или сл. 
опремљеног са : 

        

  1 ком. вентилациони панел  са 2 
вентилатора , монтажа на крову рек-а 

        

  2 ком  24-портна панела 1HU са RЈ-45 
конекторима кat6 ,Легранд или сл. 

        

  2 ком  50 - портна панела 1HU са RЈ-45 
конекторима кat6 ,Легранд или сл. 

        

  1 ком  50-портни 1HU voice панел         
  10 ком  1HU носач   панела         
  2 ком  напојних панела 220V 1HU са 

прекидачем 
        

  3 ком  полице за активну опрему дубине 
450 мм висине 1HU 

        

  2 ком 48 -портног 10/100 RJ-45 Еthernet 
switch-а следећих карактеристика: 48х 
10/100 Еthernet ports, 2x10/100/1000 
Ethernet ports, 2-mini GBIC slots for fiber 
Gigabit Ethernet expansion, тип SFE2010-
G5 Cisco Linksys или сличан.  

        

  Комплет комплет 1   

1.5
. 

Испорука и уградња  уређаја за 
беспрекидно напајање УПС 2000 ВА 
аутономије напајања 15мин за уградњу у 
РЕК орман  ком 2 
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1.6
. 

Испорука и уградња  и програмирање  
телефонске централе  са 6 улазни линије  
и 60 локалних прикључака,  са свим 
савременим опцијама , ID картицом и 
DISA картицом са поздравном поруком. 
Централа је за уградњу у рек орман у 
комплету са акумулаторским блоком  ком 1 

  

1.7
. 

Испорука и уградња   модуларне 
инсталационе кутије за у зид 6М, носача и 
маске беле боје. ком 2 

  

1.9 Испорука и уградња модуларне утичнице 
2x RЈ 45 Aling conel cat 6 или .сл ком 66 

  

1,1
4 

Испорука и монтажа видео пројектора са 
платном   2 х 2 м  , пројектор монтитан на 
увлачивом плафонском носачу комплетно 
са прикљчним кабловима и потребним 
материјалом за монтажу..Обрачун по 
комаду. ком 2 

  

1.1
6 

Испитивање  доводног телефонског кабла 
од ИТО ормана до РЕК-а, атестирање 
инсталације структурног каблирања на 
кат6 и испитивање и обележавање 
комплетне инсталације паушал. 1 

  

1.1
7 

Одводник пренапона телефонског 
прикључка, RJ 45-S-ATM/8F, ОВО или 
сличан ком 1 

  

1.1
8 

Одводник пренапона телефонског 
прикључка, FRD 110, ОВО или сличан ком 1 

  

2 РТВ ИНСТАЛАЦИЈА       
3 Набавка, транспорт и монтажа ТВ ормана 

600х400мм са:2 ком разделник 1/6  RM  
4534 ТЕЛЕВЕС или сл;  3 ком ОГ шукоа;         
Дистрибутивни појачавач реф 4512; 
Телевес или сл испоручује и монтира КДС 
провајдер. кoмплет 1 

  

4 Набавка, транспорт и монтажа  излазне  
модуларне ТВ прикључнице Алинг мод 
1М или сл. кoм 48 

  

8 Набавка, транспорт и монтажа  F 
наставка за каблове РГ 11 и РГ 6 све 
комплет. ком 1 

  

9 Испорука и монтажа ТВ разделне кутије 
DE 4571 са 4 гране  Телевес или сл ком 11 

  

10 Испорука и монтажа ТВ разделника RM 
4534 са 6 грана  Телевес или сл ком 3 

  

11 Испитивање, повезивање, атестирање и 
пуштање у рад паушал. 1 

  

12 Одводник пренапона антенског 
прикључка, FC-TV-D, ОВО или сличан ком 1 

  

13 Одводник пренапона телевизијског прик -
ључка, Koax B-E2/MF-F,ОВО или сличан ком 1 
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  СВЕГА  РТВ ИНСТАЛАЦИЈА   
3 ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА (CCTV) 

1 
  

Мрежни ИП снимач,.  Подршка за до 16 ИП камера. Резолуција снимања 4ЦИФ/8-цх 
720П/4-цх УКСГА у реалном времену или 8-канала УКСГА 6fps       Аудио улаз: 2-цх, 
БНЦ (2.0В п-п, 1кΩ) Видео / Аудио Излаз ЦВБС Излаз: 2-цх, БНЦ (1.0Вп-п, 75Ω) 
Резолуција: 704 × 576 (PAL); 704 × 480 (NTCS) HDMI Излаз: 1-ЦХ, Резолуција: 1024 к 
768/60Хз, 1280 × 1024 / 60 Хз, 1920 × 1080/60Хз, ВГА излаз: 1-ЦХ, Резолуција: 1024 к 
768/60Хз, 1024 × 768/70Хз, 1280 × 1024/60Хз, аудио Излаз: 2-цх, БНЦ (Линеарна 
Електротехнички нивоу, 600Ω ) Синхрона Репродукција: 16-канала, хард диск 
интерфејс: 8 САТА интерфејс, Капацитет: Сваки интерфејс Подржава Више од 2ТБ 
капацитет, Мрежни интерфејс: 1РЈ-45, 10/100/1000Мбпс само-адаптивни Етхернет 
интерфејс, 1РЈ-45, 10 / 100Мбпс само-адаптивне Етхернет интерфејс, Серијски 
интерфејс: 1 РС232 серијски интерфејс, 1 РС-485 серијски интерфејс, 1 тастатура 485 
серијски интерфејс, УСБ интерфејс: 3, УСБ 2.0, Алармни Улази: 16-канални Алармни 
Излази: 4-канални Напајање: 100 ~ 240ВАЦ, 6.3А, 50 ~ 60Хз, Конзумација: ≤ 70В (Без 
ХДД), Радна темература: -10 ° Ц ~ +55 ° Ц (14 ° Ф ~ 131 ° Ц),  
Дозвољена влажност: 10% ~ 90%, рek уређај: 19 "2HU стандардне Кућиште, Димензије: 
450 (Ш) к 450 (Д) к 95мм (Х), (17.71" (Ш) к 17.71 "(Д) к 3.74" (Х)), Тежина (без ХДД): ≤ 
8000г (17.64лбс), у комплету са ХДД од 4x2ТБ, Слично типу Hik Vision DS-9616NI-SH 

  Набавка, испорука, монтажа, повезивање 
на кабловску инсталацију. ком 2 

  

2 ПС рачунар клијента са минимум капацитета процесора INTEL core i7 920 3,4 GHZ, 4ГБ 
Рам меморије , 8 MB , матична плоча ASUS  INTEL P8P67LE, grafička karta VERTEX ATI 
radeon HD6950 2GB DDRS, hard disc westen digital 1TB, 64MB SATA II Caviar Black 
WD1002FAEX ili sl  

  Набавка, испорука, монтажа, повезивање 
на кабловску инсталацију. ком 1 

  

3 PC тастатура и оптички  миш          
  Набавка, испорука, монтажа, повезивање 

на кабловску инсталацију. 
кoмпле

т 1 
  

4 Fast Gigabitni 10/100/1000 Poe Swich 24 
porta ком 2 

  

5 Patch panel са 24 порта FTP ком 2   
6 ONVIF компатибилна Мегапикселна ИП камера дан / ноћ; резолуција 2.0 Мегапикела 

УКСГА (1600к1200@12.5 фр / сец.) 1 / 3''ЦМОС сензор; Права дан / ноћ функција уз 
коришћење механичког ИЦ филтера, остељивост 0.5Лук/0.05 Лук БВ @ Ф1.2, софтвер-
ска функција дан / ноћ; Х.264/МПЕГ4, МЈПЕГ компресија дуал стриму са регулацијом 
протока кроз мрежу (32К ~ 8М), 1 аудио улаз (Огг Ворбис компресија) / Аудио излаз, 1 
Алармни улаз / Алармни излаз; Слот за СД картицу за Локални Запис; електронски 
ПТЗ функција за дигитално увеличавања; протоколи ТЦП / ИП, ХТТП, ДХЦП-а, ДНС-а, 
РТП / РТЦП, ПППоЕ; Напајање 12VDC/24Вац/PoE слична типу HIkVision DS-2CD853F-E 
у комплету са објективомТАМРОН  М13VG308  или сл. 

  Набавка, испорука, монтажа, повезивање 
на кабловску инсталацију. ком 4 

  

7 Кућиште за спољну монтажу мини вандал, 
тип STR619 или сл. ком 4 
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10 ONVIF компатибилна мини вандалоотпорна куполна камера за унутрашњу монтажу, 
ВГА Резолуција слике, софтвер-ска дан ноћ функција, 1 / 4 инча ЦМОС сензор слике, 
фиксни објективи по избору у зависности од захтева и потреба корисника (2.8мм, 4мм, 
6мм или 8мм), Х .264/МПЕГ4 или МЈПЕГ компресија са регулацијом протока кроз 
мрежу, дуал стрим функција са подесивим протоком кроз мрежу од 32Кbps-2Мbps, 
Осетљивост камере од 0.4 Минимално лукса, брзина 25 fps (640 к 480 пиксела), Степен 
заштите IP 66, Напајање 12VDC/PoE, слична типу HikVision DS-2CD7133-E 

  Набавка, испорука, монтажа, повезивање 
на кабловску инсталацију. ком 30 

  

11 Монитор за PC РАДНУ СТАНИЦУ: 
Дијагонала 24 " 
Панела ТН (Твистед Нематиц), не-одсјаја 
Контраст 8,000,000:1 DC 
Осветљење 250 cd/м2 
Резолуција 1920 к 1080 ful HD  резолуцији 
Време одзива 5мс 
Угао Водоравно 170 ° 
Угао Вертикално 160 ° 
Звуцници опционо као додатак 
Везује се на Аналогни (D-sub), DVI-D, 
HDMI тип DELL ST2420L LEDили сличан ком 1 

  

12 Испорука и монтажа  модуларне утичнице 
РЈ-45  FTP категорије 6, једнострука, 
произвођача  Легранд. Монтажа у кутију 
2М заједно са ТК утичницама ком 34 

  

13 Испорука и монтажа  модуларне 
утичницае  HDMI, монтажа у кутију 8М 
заједно са ТК утичницама. ком 1 

  

19 Аутоматски осигурачи 2А за монтажу на 
ДИН шину у РО-ТК , РЕК орману ком 4 

  

20 Испитивање и  обележавање инсталације пауш 1   
  СВЕГА  СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА   :  
4 ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ОЗВУЧЕЊА 
1 
  
  
  
  
  

Набавка, испорука, повезивање, функционално 
испитивање и пуштање у рад комплет централног 
уређаја за озвучавање:  
- аудио река за смештај активне опреме 
димензија 19''/9HU са интерним ожичењем и ЕЕ 
напајањем, комплет опремљеног за предвиђену 
опрему. Рек обавезно уземљити.  
- ДВД/тјунер  типa  PLN-DVDT , 1 ком 
- микрофонске позивне конзоле типa PLE-2CS, 
1ком 
- миксера/појачавача 240W/100V  типа  PLЕ-2МА 
240-ЕU, 1 ком 
Опрема треба да буде произвођача Bosch или 
слично. 

 
 
 
 
 

комплет 

 
 
 
 
 
1 

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
 

2 Набавка, испорука, монтажа и повезивање 
звучника за 100V линију, са уграђеним 
трансформатором, снаге 6-3-1.5W сличан типу 
LHM 0606/10 BOSCH за уградњу у спуштени 
плафон. Комплет са елементима за монтажу.  ком 35 
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8 Ситан неспецифициран материјал и опрема паушал 1   
10 Испитивање инсталације, програмирање и 

пуштање система у рад, обука корисника, 
издавање атеста и израда техничке 
документације изведеног објекта у 3 примерка. паушал 1 

  

   СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈА ОЗВУЧЕЊА:   
             
 
III РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ МРЕЖА И СИСТЕМА 

1. ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА И СТРУКТУРНОГ КАБЛИРАЊА  
2. РТВ ИНСТАЛАЦИЈА  
3 ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА  
4 ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ОЗВУЧЕЊА  
                                                                                                    УКУПНО   без ПДВ-а:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV   ПРЕДМЕР-  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
IV 1. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ЛАМЕЛА А"         
01 ВОДОВОД - ЛАМЕЛА „А" 
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ВОДОВОД:        Извођач радова је поред описа појединих 
ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: - обележавање водовода и 
узимање мера на лицу места - сечење и нарезивање навоја са навијањем заптивног материјала 
(кудеља, кучина, минијум и сл.). За ПЕ цеви спајање вршити варењем. - давање одређених 
падова причвршћивање цевне мреже на жљеб или зид- у земљи цеви заштитити помоћу 
премаза антикорозивног средства, а у зиду увијањем таласастом или тер хартијом. - по 
завршеној монтажи, цеви у земљи увити битуменизираном траком. 
Опис позиције ј.м. Кол.   Цена/ј   Укуп

но 
1.010.Набавка и уградња унутрашњег хидранта.У цену 
урачуната набавка и уградња хидранта,орман са 
опремом(2ком тревира црева Ø52мм Л=15мм,2млазнице 
хидрантски наставак Б/2Ц,кључ Т, кључ АБЦ и кључ 
Ц).Обрачун по комплету уграђеног хидранта.-NO мм. ком 3 х = 
СВЕГА 01 ВОДОВОД -ЛАМЕЛА „А":                                                                                                                  
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03 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ - ЛАМЕЛА „А" 
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА САНИТАРНЕ УРЕЂАЈЕ: Поред описа појединих ставки 
радова извођач радова ће  ценама обухватити и следеће заједничке услове: -  цене ставке 
радова садрже рад,материјал алате и помоћне скеле које прописују стандарди рада и технички 
нормативи,као и остале трошкове и зараду предузећа. 
Опис позиције Ј.М. Кол.   Цена/ј   Укуп

но 
3.1.Набавка и уграђивање комплетног WC -а,са шољом од 
фајанса високомонтажним водокотлићем,пластичном 
испирном цеви ф  30 мм ,угаоним ЕК вентилом,пластичним 
поклопцем 2/2,кутијом за тоалет папир и осталим потребним 
прибором са вертикалним одводом. Обрачун по комаду. ком 2 х = 
3.2.Набавка и уграђивање комплетног WC -а,са шољом од 
фајанса нискомонтажним водокотлићем,пластичном 
испирном цеви ф  30 мм, угаоним ЕК вентилом,пластичним 
поклопцем 2/2,кутијом за тоалет папир и осталим потребним 
прибором са хоризонталним одводом. Обрачун по комаду. ком 4 х = 
3.3.Набавка и уграђивање комплетног једноделног 
умиваоника са шољом од фајанса, силумиским држачем за 
ношење шкпљке,хромираним сифоном ф  25 мм, и 
хромираном покретном батеријом за топу и хладну воду   ф  
15 мм, држачем за пешкир,огледалом са етажером,  
држачем за чаше и осталим прибором потребним за 
монтажу. Обрачун по комаду. ком 4 х = 
3.4.Набавка и уграђивање славине са холендером за 
снабдевање водом у котларници заједно саосталим 
прибором потребним за монтажу.  Обрачун по комаду. ком 1 х = 
СВЕГА02 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ - ЛАМЕЛА „А":                                                                                                                  
  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЛАМЕЛА „А" 
01 ВОДОВОД                                                                                                                                                       
03 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ                                                                                                                                                  
                                                                                            УКУПНО без ПДВ-а:                                                                       
IV  2. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ЛАМЕЛА „Б" 
01 ВОДОВОД - ЛАМЕЛА „Б" 
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ВОДОВОД: Извођач радова је поред описа појединих 
ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: - обележавање водовода и 
узимање мера на лицу места - сечење и нарезивање навоја са навијањем заптивног материјала 
(кудеља, кучина, минијум и сл.). За ПЕ цеви спајање вршити варењем. - давање одређених 
падова причвршћивање цевне мреже на жљеб или зид- у земљи цеви заштитити помоћу 
премаза антикорозивног средства, а у зиду увијањем таласастом или тер хартијом. - по 
завршеној монтажи, цеви у земљи увити битуменизираном траком. 
Опис позиције Ј.М. Кол.   Цена/ј   Укуп

но 
1.017.Набавка и уградња унутрашњег хидранта.У цену 
урачуната набавка и уградња хидранта,орман са 
опремом(2ком тревира црева Ø52мм Л=15мм,2млазнице 
хидрантски наставак Б/2Ц,кључ Т, кључ АБЦ и кључ 
Ц).Обрачун по комплету уграђеног хидранта.-NO мм. ком 6 х = 
СВЕГА01 ВОДОВОД - ЛАМЕЛА „Б":                                                                                                                                        
03 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ - ЛАМЕЛА „Б" 
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ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА САНИТАРНЕ УРЕЂАЈЕ: Поред описа појединих ставки 
радова извођач радова ће  ценама обухватити и следеће заједничке услове: -  цене ставке 
радова садрже рад,материјал алате и помоћне скеле које прописују стандарди рада и технички 
нормативи,као и остале трошкове и зараду предузећа. 
Опис позиције ј.м. Кол.         

3.1.Набавка и уграђивање комплетног WC -а,са шољом од 
фајанса високомонтажним водокотлићем,пластичном 
испирном цеви ф  30 мм ,угаоним ЕК вентилом,пластичним 
поклопцем 2/2,кутијом за тоалет папир и осталим потребним 
прибором са вертикалним одводом. Обрачун по комаду. ком 5 х = 
3.2.Набавка и уграђивање комплетног WC -а,са шољом од 
фајанса нискомонтажним водокотлићем,пластичном 
испирном цеви ф  30 мм, угаоним ЕК вентилом,пластичним 
поклопцем 2/2,кутијом за тоалет папир и осталим потребним 
прибором са хоризонталним одводом. Обрачун по комаду. ком 16 х = 
3.3.Набавка и уграђивање комплетног једноделног 
умиваоника са шољом од фајанса, силумиским држачем за 
ношење шкпљке,хромираним сифоном ф  25 мм, и 
хромираном покретном батеријом за топу и хладну воду   ф  
15 мм, држачем за пешкир,огледалом са етажером,  
држачем за чаше и осталим прибором потребним за 
монтажу. Обрачун по комаду. ком 22 х = 
3.4.Набавка и уграђивање комплетне купатилске гарнитуре 
са челичном туш кадом80/80цм,одливним и преливним 
вентилом,батеријом за топлу и хладну воду са ручним 
тушем и осталим прибором потребним за монтажу. Обрачун 
по комаду. ком 20 х = 
3.5.Набавка и уграђивање комплетне купатилске гарнитуре 
са челичном туш кадом80/160цм,одливним и преливним 
вентилом,батеријом за топлу и хладну воду са ручним 
тушем и осталим прибором потребним за монтажу. Обрачун 
по комаду. ком 2 х = 
3.6.Набавка и уграђивање славине са холендером за 
снабдевање водом у котларници заједно саосталим 
прибором потребним за монтажу.  Обрачун по комаду. ком 1 х = 
3.7.Набавка и уграђивање славине са холендером и сифона 
за испуст од машине за прање. Обрачун по комаду.Ø15мм ком 2 х = 
3.8.Набавка и уграђивање пумпе за рециркулацију топле 
воде(90°Ц)са термостатом за укњучење и искњучење.и 
једносмерним вентилом преч.25мм Qп=0.2п/с,,МАГНА,,25-
60. Обрачун по комаду. Ø15мм 

ком 1 х = 
3.9.Набавка и уграђивање једноделне судопере од 
нерђајућег челика 60/60цм.Судоперу опремити са хватачем 
масти, батеријом за топлу и хладну воду и осталим 
прибором потребним за монтажу. Обрачун по комаду. 
Ø15мм ком 1 х = 
СВЕГА 03 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ - ЛАМЕЛА ,Б":                                                                                                                 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЛАМЕЛА „Б" 
01 ВОДОВОД                                                                                                                                                
03 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ                                                                                                                                                                               
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                                                                                             УКУПНО без ПДВ-а:                                                            
IV 3. ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ЛАМЕЛА „Ц" 

       01 ВОДОВОД - ЛАМЕЛА „Ц" 

ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ОСТАЛЕ РАДОВЕ:  Извођач радова је поред описа 
појединих ставки радова ценама обухватио и следеће заједничке услове: - обележавање 
водовода и узимање мера на лицу места - сечење и нарезивање навоја са навијањем заптивног 
материјала (кудеља, кучина, минијум и сл.). За ПЕ цеви спајање вршити варењем. - давање 
одређених падова причвршћивање цевне мреже на жљеб или зид- у земљи цеви заштитити 
помоћу премаза антикорозивног средства, а у зиду увијањем таласастом или тер хартијом. - по 
завршеној монтажи, цеви у земљи увити битуменизираном траком.                                                        

Опис позиције Ј.М. Кол.   Цена/ј   Укуп
но 

1.017.Набавка и уградња унутрашњег хидранта.У цену 
урачуната набавка и уградња хидранта,орман са 
опремом(2ком тревира црева Ø52мм Л=15мм,2млазнице 
хидрантски наставак Б/2Ц,кључ Т, кључ АБЦ и кључ 
Ц).Обрачун по комплету уграђеног хидранта.-NO мм. ком 6 х = 
СВЕГА01 ВОДОВОД - ЛАМЕЛА „Ц":                                                                                                                  
03 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ - ЛАМЕЛА „Ц" 
ЗАЈЕДНИЧКИ И ОПШТИ УСЛОВИ ЗА САНИТАРНЕ УРЕЂАЈЕ: Поред описа појединих ставки 
радова извођач радова ће  ценама обухватити и следеће заједничке услове: -  цене ставке 
радова садрже рад,материјал алате и помоћне скеле које прописују стандарди рада и технички 
нормативи,као и остале трошкове и зараду предузећа. 
Опис позиције Ј.м Кол.   Цена/ј   Укуп

но 
3.1.Набавка и уграђивање комплетног WC -а,са шољом од 
фајанса високомонтажним водокотлићем,пластичном 
испирном цеви ф  30 мм ,угаоним ЕК вентилом,пластичним 
поклопцем 2/2,кутијом за тоалет папир и осталим потребним 
прибором са вертикалним одводом. Обрачун по комаду. ком 5 х = 
3.2.Набавка и уграђивање комплетног WC -а,са шољом од 
фајанса нискомонтажним водокотлићем,пластичном 
испирном цеви ф  30 мм, угаоним ЕК вентилом,пластичним 
поклопцем 2/2,кутијом за тоалет папир и осталим потребним 
прибором са хоризонталним одводом. Обрачун по комаду. ком 16 х = 
3.3.Набавка и уграђивање комплетног једноделног 
умиваоника са шољом од фајанса, силумиским држачем за 
ношење шкпљке,хромираним сифоном ф  25 мм, и 
хромираном покретном батеријом за топу и хладну воду   ф  
15 мм, држачем за пешкир,огледалом са етажером,  
држачем за чаше и осталим прибором потребним за 
монтажу. Обрачун по комаду. ком 21 х = 
3.4.Набавка и уграђивање комплетне купатилске гарнитуре 
са челичном туш кадом80/80цм,одливним и преливним 
вентилом,батеријом за топлу и хладну воду са ручним 
тушем и осталим прибором потребним за монтажу. Обрачун 
по комаду. ком 20 х = 
3.5.Набавка и уграђивање комплетне купатилске гарнитуре 
са челичном туш кадом80/160цм,одливним и преливним 
вентилом,батеријом за топлу и хладну воду са ручним 
тушем и осталим прибором потребним за монтажу. Обрачун ком 1 х = 
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по комаду. 

3.6.Набавка и уграђивање славине са холендером за 
снабдевање водом у котларници заједно саосталим 
прибором потребним за монтажу.  Обрачун по ком. ком 1 х = 
СВЕГА 03 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ - ЛАМЕЛА „Ц":                                                                                   
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЛАМЕЛА „Ц" 
01 ВОДОВОД                                                                                                                                          
03 САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ                                                                                                                                       
                                                                                             УКУПНО без ПДВ-а:                                                                                                                           
IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
  УКУПНО ЛАМЕЛА" А „без ПДВ-а:   
  УКУПНО ЛАМЕЛА" Б „без ПДВ-а:   
  УКУПНО ЛАМЕЛА" Ц „без ПДВ-а:   
  УКУПНО ЛАМЕЛА „ А " + ЛАМЕЛА „ Б " + ЛАМЕЛА „ Ц " „без ПДВ-а:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V   ПРЕДМЕР ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА, ГЕНЕРАТОРА ТОПЛОТЕ И 
ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ; СОЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ 
 
А. 1)      ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА 
  ј. м. Кол.  ј.цена  износ 
 
 

А.1.) ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ 
ГРЕЈАЊА 

 
А.1.
1 Испорука и уградња радијатора 

формираних од алуминијумских ливених 
ребара, као " Global-Vox" или сл. У 
комплету са радијторским редукцијама 
R1"-R1/2"  , спојницама, дихтунзима, 
носачима и конзолама за постављање 
радијатора на носиви зид, одстојницима 
и свим неопходним материјалом за 
формирање радијаторских батерија.  

 H 350 ( 83 W/ребру при 75/55/20 º C) ком 472 x  = 
 H 600 ( 127 W/ребру при 75/55/20 º C) ком 976 x  = 
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А.1.
2 

Испорука и уградња сушача пешкира у 
комплету са носачима: 

   ком 22 x  = 
 1200x500 (436 W/ребру при 75/55/20 º C) ком 20 x  = 
 
А.1.
3 

Испорука и уградња радијаторских 
угаоних вентила DN15 производ, 
"Haimaier" или сл: 

 ком 18 x  = 
 
А.1.
4 

Испорука и уградња радијаторских 
угаоних навијака DN15 производ, 
"Haimaier" или сл: 

 ком 164 x  = 
 
А.1.
5 Испорука и уградња радијаторских 

термостататских угаоних вентила  DN15у 
комплету са термо-главом која је 
снабдеве са осигурачем ( модел за јавне 
објекте) као,"Haimaier V-exakt + TG B" 
или сл: 

 комп
л 146 x  = 

А.1.
6 Испорука и уградња радијаторског 

одзрачног вентила  који се активира уз 
помоћ кључа DN15 производ, "Haimaier" 
или сл: 

 ком 164 x  = 
 
 
 

 
А.1.7 

Испорука и уградња лоптастих холендерских славина за топлу воду, комплет са  
спојним и заптивним материјалом:  

 DN25, PN6 (R 1") ком. 42 x  =  
А.1.8 Испорука и уградња дистрибутивних ормана са бравицом за закључавање, 

предвиђених за уградњу у зид, комплет са  материјалом неопходним за његову 
уградњу, као „Thermotechnik T“ следећих димензија 

 574 x 724 x 110 компл. 3 x  =  
 724 x 724 x 110 компл. 6 x  =  
 874 x 724 x 110 компл. 12 x  =  
А.1.9 Испорука и уградња сабирник/разделника од  Cr-Ni нерђајућег челика, са 

интегрисаним ручним вентилима, држачима, аутоматским одзрачним вентилима, 
славинама за пуњење и пражњење,  комплет са  материјалом неопходним за 
њигову уградњу, за:  

 5 грејних кругова компл. 3 x  =  
 6 грејних кругова компл. 4 x  =  
 7 грејних кругова компл. 2 x  =  
 8 грејних кругова компл. 1 x  =  
 9 грејних кругова компл. 9 x  =  
 11 грејних кругова компл. 2 x  =  
А.1.10 Испорука и уградња ручног регулационог вентила за топлу воду, тип "Stromax " 

производ "Herz" или сличан, комплет са спојним и заптивним материјалом:  
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 DN25, PN6 (R 1") ком. 21 x  =  
А 1.12 Испорука и уградња аксијалних компензатора, израђених од нерђајућег челика, са 

цевним рукавцима за заваривање: 
 DN50(R2") ком. 4 x  =  
 DN40(R6/4") ком. 4 x  =  
 DN32(R5/4") ком. 6 x  =  
А.1.13 Испорука и уградња Al/Pex/Al цеви за повезивање радијатора и сушача пешкира са 

дистрибутивним орманима, произвођача „Frankische-Germany“  или сл. : 
 Ø16x2,0 мм м 4200 x  =  
А.1.14 Испорука и уградња полуспојница, адаптера, једноделних и дводелних обујмица за 

фиксирање Al/Pex/Al цеви за под, самолепљиве траке за монтажу цевасте 
изолације на Al/Pex/Al цеви и свог неопходног потрошног материјала за монтажу 
Al/Pex/Al цеви : 

 20% од предходне позиције  =  
А 1.15 Испорука и уградња цевасте флексибилне термоизолације из котура, kao „Tubolit S 

Plus“  или сл. за изолацију Al/Pex/Al цеви: 
 Ø15x4,0 мм м 4200 x  =  
А 1.16 Испорука и уградња одзрачних посуда за одзрачивање вертикала B1, B2, C3 и C4, 

димензија  Ø88,9x3,2x110 mm, израђене од челичне цеви Č.1212, заједно са 
преливном цеви  и славином за пражњење  DN15: 

  компл. 4 x  =  
А.1.17 Испорука и уградња челичних цеви по SRPS C.B5.225 хидроиспитаних : 
 Ø60,3x3,65мм м 96 x  =  
 Ø48,3x3,25мм  м 108 x  =  
 Ø42,4x3,25мм  м 66 x  =  
 Ø33,7x3,25мм м 72 x  =  
 Ø26,9x2,65мм м 192 x  =  
 Ø21,3x2,65мм м 54 x  =  
А.1.18 Испорука и уградња  челичних цевних ослонаца, челичних цевних лукова R=1.5D, 

90°C, челичних цевних редукција, потрошног материјала  (жица, електрода, 
гасова), спојног и заптивног материјала и свог осталог материјала неопходног за 
монтажу: 

 50% од предходне позиције  =  
А.1.19 Испорука и уградња  термоизолације цевног развода (челичних цевовода) 

укључујући и потрошни материјал ( лепак, трака и клипсне ), дебљина изолације 13 
mm тип "TUBOLIT DG" производ "Armacell" или сличан, следећих димензија: 

 TL-60/13-DG м 96 x  =  
 TL-48/13-DG м 108 x  =  
 TL-42/13-DG м 66 x  =  
 TL-35/13-DG м 72 x  =  
 TL-28/13-DG м 192 x  =  
 TL-22/13-DG м 54 x  =  
А.1.20 АКЗ опреме, цевовода и носача цевовода, која подразумева детаљно 

одмашћивање и чишћење од  корозије и других нечистоћа, премазив. основном 
бојом,у два премаза: 

  м² 65 x  =  
 Свега ПОЗИЦИЈА  1) :   
А 3)   СОЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ 
 опис ј. м. кол. х ј.цена = износ 
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А.3.1 Испорука и уградња соларних плочастих колектора тип "auroTHERM VFK 125 " 
производ "Vaillant "-или слично. Колектори се уграђују на кров објекта "Б" у два 
реда један изнад другог ( 2 х 6 колектора ) 

 auroTHERM VFK 125 ком. 12 x  =  
А.3.2 Испорука и монтажа основног хидрауличког спојног сета за VFK колекторе 
  компл. 2 x  =  
А.3.3 Испорука и монтажа продужног  хидрауличког спојног сета за сваки даљни VFK 

колектор (спојне цеви и копче ) 
  компл. 10 x  =  
А.3.4 Испорука и монтажа кровног носача тип "P"  за   VFK колектор ( за монтажу 

колектора један поред другог ) 
  компл. 12 x  =  
А.3.5 Испорука и монтажа монтажне шине  за вертикално постављање   VFK колектора 
  

 
 
 
 

ком. 12 x  =  

А.3.10 Испорука и монтажа  аутоматског озрачног 
система за солар, прикључка 3/4", притисак до 10 
бара, производ "Vaillant" или слично ком 1 x   =  

А.3.11 Испорука и уградња бакарних цеви  према СРПС 
ЕН 1057 следећих димензија. 
 
Ø22x1 
Ø18Х1 
 

М 
 
М 

12 
 

48 

X 
 

Х   =  
А.3.13 
 

Испорука и уградња носача цевовода, бакарног 
фитинга, материјала за заваривање ( жица, 
електроде, гасови) спојног и заптивног мтеријала. 
50% од позиције 3.11  0,5 Х    

 
А.3.14. 

Испорука и уградња изолације отпорне на високе 
температуре ( до 150 º C ) са облогом отпорном 
на УВ зрачење, тип  " HT Armaflex  S" производ " 
Аrmacel"  или слично за бакарни развод соларне 
инсталације  
 
HT-20X22-SBK 
HT-20X18-SBK 

М 
М 

48 
12 

Х 
Х  

= 
=  

 

    
 
 

        
        
        

 СВЕГА ПОЗИЦИЈА  3) :  
А.4.)   ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ И ДРУГИ РАДОВИ 

 опис ј. м. кол. х ј.цена = износ 
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А.4.1 Припремни радови обухватају:упознавање са пројектом и осталом 
документацијом,отварање градилишта, упоређивање пројекта са стварним стањем 
на градилишту, потребно размеравање и усаглашавање са осталим 
представницима фаза,као и редоследу извођења радова на монтажи опреме и 
пробијању отвора у зидовима и подовима 

  компл. 1 x  =  
 
 
А.4.2 
 

Пуњење инсталације централног грејања водом, 
испирање инсталације, проба на хладан водени 
притисак,  пуштање инсталације у рад, топла 
проба система. Комплет 

 
Комплет 

 
1 

 
Х 

 =  

 
А.4.3 
 

Испитивање инсталације соларног система на 
непропусност помоћу компримованог ваздуха, 
пуњење инсталације са течношћу за соларне 
системе, пуштање у рад 

Комплет 1 Х  =  

А.4.6 Израда пројекта изведеног стања и атестно 
техничке документације потребне за технички 
пријем. Учешће у техничком пријему 
 

Комплет 1 Х  =  

 
 

 
 СВЕГА ПОЗИЦИЈА  А.4.) :  
 V  РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА, ГЕНЕРАТОРА 

ТОПЛОТЕ И ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ; СОЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ 
САНИТАРНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ 
 А.1.)   ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА  
 А.3.)   СОЛАРНИ СИСТЕМ ЗА ПРИПРЕМУ САНИТАРНЕ ВОДЕ  
 А.4.)   ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ И ДРУГИ РАДОВИ  

 УКУПНО А.без ПДВ-а):  
 
 
                                VI  ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ 

Б.1.13 Испорука и уградња бежичног  "Y" рачве  тип: 
FUJITSU UTR 180L или слично:  

 ком 26 x  = 
 
Б.1.14 Испорука и уградња бежичног  "Y" рачве  тип: 

FUJITSU UTR 090L или слично:  
 ком 41 x  = 
          
Б.1.15 Испорука и уградња бакарних цеви и 

одговарајуће изолације :  
 
 цев                             изолација 
 Ø28x1,0мм                Ø28x9,0мм    м 175 x  = 
 Ø22x1,0мм                Ø22x9,0мм    м 49 x  = 
 Ø18x1,0мм                Ø18x9,0мм    м 50 x  = 
 Ø15x1,0мм                Ø15x9,0мм    м 173 x  = 
 Ø12x1,0мм                Ø12x6,0мм    м 358 x  = 
 Ø10x0,8мм                Ø10x6,0мм    м 202 x  = 
 Ø 6x1,0мм                Ø 6x6,0мм    м 164 x  = 
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Б.1.16 Испорука и уградња фитинга за бакарни 
цевовод, додатни и потрошни материјал, 
технички гасови (ацетилен, кисеоник и аргон), 
носачи цевоводи, рачуна се  60%  од ставке  
Б.1.15:  компл 0.6 x  = 

 
         
Б.1.17 

Испорука и уградња ПВЦ цевовода Ø32 мм за 
одвод кондезата са унутрашњих јединица са 
термоизолацијом Ø35x5,0 мм, спојним, 
заптивним и носећим елементима :  м 454 x  = 

 
         
Б.1.18 

Испорука и уградња ПВЦ цевовода Ø18 мм за 
одвод кондезата са унутрашњих јединица са 
термоизолацијом Ø18x5,0 мм, спојним, 
заптивним и носећим елементима. Цевовод се 
уграђује испод малтера  м 90 x  = 

          
Б.1.19 Вакумирање и допуна инсталације еко 

фреоном R410A компл 6 x  = 
 
         
Б.1.20 

Испорука и монтажа кабла за интерну 
комуникацију спољашњих и унутрашњих 
јединица тип : LiY-CY 2,0x0,33mm²  или слично: м 776 x  = 

 
Б.1.21 Испорука и монтажа кабла за интерну 

комуникацију  унутрашњих јединица и 
даљинског управљача тип : LiY-CY 
3,0x0,33mm²  или слично: м 131 x  = 

 

        
 
 Б.3. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ И ДРУГИ РАДОВИ 

       
B.3.1 
 припремни радови обухватају упознавање са 

пројектом и осталом документацијом, 
отварање градилишта, упоређивање пројекта 
са стварним стањем на градилишту, потребно 
размеравање и усаглашавање са осталим 
представницима фаза, као и у редоследу 
извођењу радова на монтажи опреме и 
пробијању отвора у зидовима и подовома  

комп
л 1 x  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

         
Б.3.5 Израда пројекта изведеног стања 

климатазиционе инсталације, атестно техничке 
документације потребне за технички пријем 

   
компл 1 

                                     
x   =   
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Б.3.6 Завршни радови, рашчишћавање градилишта 
и одношење вишка материјала на депонију; 
предаја инсталације крајњем кориснику компл 

      
1 x   =   

 
Б.3.8 

 Пробијање  спољашњег зида (завршна 
Фасада) дебљине 50цм за прикључак  
цевовода кондеза са клима уређаја  на кишне 
вертикале.               Ком 

 
 
 
  20  х            =   

Б.1. ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ              
Б.3. ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ И ДРУГИ РАДОВИ           
 УКУПНО  БЕЗ  ПДВ:   
 
 
 
  
  

 
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЦЕНТРА ЗА РЕКРЕАТИВНУ 

НАСТАВУ У ТРШИЋУ ; II ФАЗА 
  

 I  ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ   

 II ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ    

 III 
ИНСТАЛАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ 
МРЕЖА  И СИСТЕМА 

  

 IV ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА   

 V ИНСТАЛАЦИЈА ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА   

 VI  ИНСТАЛАЦИЈА КЛИМАТИЗАЦИЈЕ  
  
  УКУПНО ДИНАРА без ПДВ-а 

 

  
  20%  ПДВ-а 

  

  
  УКУПНО ДИНАРА СА ПДВ-ом: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   У __________________________                                         Потпис овлашћеног лица  
 
 
   Дана:____________2014. године                М.П.             ____________________________ 
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Ш E M A  С Т О Л А Р И Ј Е   И Б Р А В А Р И Ј Е  
ОБЈЕКАТ: ЦЕНТАР ЗА РЕКРЕАТИВНУ НАСТАВУ У ТРШИЋУ 
ОЗНАКЕ:       СТ1 
НАЗИВ: Унутрашње степениште ШЕМА: 

ОПИС: Предвидети рукохвате на зидовима од прохром 
цеви: један рукохват пречника 50мм на висини од 110цм и један рукохват 
(за дете) пречника ЗОмм на висини од 85цм.Ограду завршити заобљеним 
елементима на крајевима. Ограду анкеровати у бетонску конструкцију. 

напомена: све мере контролисати на лицу места, пре почетка радова 
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Ш Е М А С Т О Л А Р И Ј Е  И Б Р А В А Р И Ј Е  

ОБЈЕКАТ: ЦЕНТАР ЗА РЕКРЕАТИВНУ НАСТАВУ У ТРШИЋУ 
 
ОЗНАКА:       СТ2 

НАЗИВ:        Унутрашње степениште 
 
 
 
ОПИС:        Степенишна града је висине 110цм. Вертикални 

елементи и рукохват су од прохром цеви пречника 50мм, а хоризонтални елементи су од прохром цеви 
пречника ЗОмм. Ограду завршити заобљеним елементима на крајевима. Ограду анкеровати у бетонску 
конструкцију. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

П О Н У Д А 
За ЈНВВ број 1.3.3/2014 – Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу 

Наставак радова II фаза 
                              
                                          
ПОНУЂАЧ – ИЗВОЂАЧ                        
Назив: 
Седиште: 
Назив банке и број текућег рачуна: 
МБ:                                                         ПИБ: 
Шифра делатности: 
Презиме и име овлашћеног лица : 
Телефон, факс:   
 
 
Нудимо да изведемо радове на  Изградњи центра за рекреативну наставу у Тршићу 
Наставак радова II фаза, у целини, под условима датим у Позиву за достављање понуде 
, конкурсној и пројектној документацији. 
 
 
Вредност понуде без ПДВ-а :_________________________ 
                                
                                20% ПДВ-а :_________________________ 
 
Вредност понуде са ПДВ-ом :__________________________ 
 
Рок важења понуде : 60 дана од дана отварања понуда. 
 
Рок за завршетак радова: 100 календарских дана од дана увођења у посао 
 
Цене: јединичне цене  дате у предмеру радова су фиксне за све време трајања уговора. 
 
Услови плаћања: 
-   25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица 
наручиоца , у року од 5 (пет)дана. 
-   65% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец ,  по 
испостављеној  привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене 
грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране 
стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације. 
-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на 
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и 
потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене 
ситуације. 
 
Гарантни рок: за изведене радове: 2 године а тече од дана потписивања записника о 
извршеној примопредаји изведених радова.  
 
Набавка и испорука  добара:  неопходних за извођење радова је обавеза извођача. 
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Квалитет понуђених добара:  према захтеваном квалитету у  пројектној документацији.  
 
 
 
Понуду дајем:Заокружити и податке уписати за а), б) или в) 

 
а) самостално;  
 
б) са подизвођачем: 

1) _____________________________________________________________________ 
 
2)______________________________________________________________________ 
 
3)_____________________________________________________________________ 
 
4)______________________________________________________________________ 
 
5) _____________________________________________________________________ 

 (nавести назив и седиште  подизвођача ) 
 

 
в) као заједничку понуду: 

1) ____________________________________________________________________ 
 
2) ____________________________________________________________________ 
 
3) ____________________________________________________________________ 
 
4)____________________________________________________________________ 
 
5)_____________________________________________________________________ 
 (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 
 
 
 
 
 
У _______________________                                                Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:_________2014.године          М.П.                          ____________________________ 
 
 
 
 
 
Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатом овери, 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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VI-а   Образац - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

За јавну набавку – Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова II 
фаза 

ЈНВВ број 1.3.3/2014 
 

 
Пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра: 
_______________________________________________________________________ 

 
Адреса седишта:_________________________________________________________ 
 
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)_______________________________ 
 
Матични број____________________________________________________________ 
 
Име особе за контакт: _____________________________________________________ 
 
Електронска адреса  (e-mail):_______________________________________________ 
 
Телефон: ___________________________ 
 
Телефакс: __________________________ 
 
Број рачуна  и назив банке: ________________________________________________ 
 
У понуди ће подизвођач извршити следећи део набавке 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________ 
што износи ____% вредности понуде. 
 
 
 
 
У _________________________                                 Потпис овлашћеног лица понуђача  
 
Дана:____________2014. године          М.П.              ________________________________ 
 
 
Напомене: 

Образац   „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 
подизвођачем. 

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопитати, 
попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду. 
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VI-б – Образац -  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК 

У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
За јавну набавку – Изградња центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова II фаза 

ЈНВВ број. 1.3.3/2014 
 

 
Назив понуђача:_________________________________________________________ 
 
Адреса понуђача:________________________________________________________ 
 
Матични број понуђача: __________________________________________________ 
 
Порески индентификациони број понуђача (ПИБ): ___________________________ 
 
Име особе за контакт: ____________________________________________________ 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):______________________________________ 
 
Телефон: _______________________________________________________________ 
 
Телефакс: ______________________________________________________________ 
 
Број рачуна понуђача и назив банке: ________________________________________ 
 
 
 
 
 
У ________________________                                                Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:__________2014. године                  М.П.                ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 

Образац „Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ попуњавају само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац 
фотокопира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 
учесник у заједничкој понуди. 
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VII       ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 
 
 
 

Цена мора бити исказана у динарима, са свим зависним трошковима, без пореза на додату 
вредност (ПДВ).  

Укупно уговорена цена је фиксна до краја реализације уговора.  
У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени. Попусти који 

нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир. 
 
 
 

 
 
 
Под  бројем 1 – уписати укупну цену  са урачунатим зависним трошковима  (трошкови набавке, 
трошкови испоруке, транспорта, рекламација у понуђеном гарантном року и  сви други зависни 
трошкови). 
Под бројем 2 – уписати стопу ПДВ-а; 
Под  бројем 3 – уписати износ ПДВ-а на укупну цену 
Под бројем 4  – уписати укупну цену са ПДВ-ом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У __________________                         М.П.              Потпис овлашћеног лица понуђача 
 
      
     Дана:_______________                                        __________________________________  
        

 
 
 
 
 

 
Укупна цена са зависним 
трошковима набавке без ПДВ-а 

 
Стопа 
ПДВ-а 

 
ИзносПДВ-а 

 
Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 
1 2 3 4 
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VIII     MOДЕЛ УГОВОРА 
о извођењу радова на  Изградњи центра за рекреативну наставу у Тршићу - Наставак радова II 

фаза 
ЈНВВ број 1.3.3/2014 

 
Уговорне стране : 
 

1. 1.Градска управа Лозница, са седиштем у улици Карађорђева број 2,15300 
Лозница, ПИБ: 101196408, МБ: 07169981 (у даљем тексту  Наручилац) коју заступа 
Начелник Градске управе  Милојка Смиљанић, дипл.правник  ( По Овлашћењу) и 
 
2. Предузеће ________________________________________________________, са 
седиштем у __________________, улица ______________________________, 
ПИБ _______________________, матични број _____________________, рачун 
бр. _________________________________________ отворен код пословне банке 
_____________________________________________, које заступа директор 
_______________________________________________,(у даљем тексту Извођач) 
 

Члан 1. 
Град Лозница – Градска управа  је у својству Наручиоца у спроведеном отвореном поступку јавне 
набавке бр.1.3.3/2014, изабрао Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на 
Изградњи центра за рекреативну наставу у Тршићу Наставак радова II фаза. 
  

Члан 2. 
Предмет Уговора је извођење радова на Изградњи центра за рекреативну наставу у Тршићу 
Наставак радова II фаза и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______ од 
_____2014. године, која је саставни део овог уговора,инвестиционо-техничком документацијом по 
којој се изводе радови и овим уговором. 
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 3. 
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 предмеру радова из понуде Извођача бр. _____ 
од___2014. године. 
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената 
на основу којих је одређена. 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове 
организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача. 
 

Члан 4. 
Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин : 
 
-   25% аванс на бази испостављеног предрачуна, овереног од стране одговорног лица наручиоца , 
у року од 5 (пет)дана. 
-   65% уговореног износа сукцесивно, у  текућем  месецу за претходни месец ,  по испостављеној  
привременој месечној ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених 
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радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране стручног надзора, у року од 15 дана од 
дана пријема оверене ситуације. 
-   10% по извршеној примопредаји изведених радова и окончаној ситуацији сачињеној на основу 
оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде и потписаној од стране 
стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације. 
         Кoмплетну документацију неопходну за оверу и привремене и окончане  ситуације: 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 5. 
          Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 100 
календарских  дана од дана увођења у посaо, а према приложеном динамичком плану, који је 
саставни део овог уговора. 
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 предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за 
градњу, 
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања од одговорности за штету причињену 
трећим лицима и стварима трећих лица. 
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што стручни 
надзор констатује у грађевинском дневнику. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Члан 6. 
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 7. 
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 8. 
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 
прописима, техничким прописима, инвестиционо- техничком документацијом 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; 
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- 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; 
- 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 поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку 
или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, 
уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених 
рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца  да је завршио радове и да је спреман за 
њихов пријем; 
- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде 
неправилности и недостаци 
- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, 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 9. 
Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да 
садржи: 
- податке о објекту који се гради; 
- податке о инвеститору, 
- одговорном пројектанту; 
- број грађевинске дозволе, 
- податке о Извођачу радова; 
- почетку грађења и рок завршетка радова. 

Члан 10. 
Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен 
чланом 4. овог Уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове . 
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача. 
Наручилац ће да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и 
одобрење за градњу, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту. 
Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са  
стручним надзором и Извођачем. 
Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац  сме да наплати уколико 
Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема  писменог позива 
Наручиоца. 

Члан 11. 
Извођач радова је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави детаљан 
динамички план који мора садржати следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и 
последња: отклањање недостатака. Детаљан динамички план доставити у четири примерака, по 
два за сваку уговорну страну. 
 

Члан 12. 
Извођач  је дужан да у року од 5 дана од дана  закључења уговора достави : 
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а) - Банкарску гаранцију  за повраћај аванса, на вредност уговореног аванса, која се може 
наплатити на први позив, без права на приговор, а у корист Наручиоца.  
      Гаранција ће бити издата са роком важности једнаким року за завршетак посла.    
б) -Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са овлашћењем 
за попуну у висини од 10% вредности уговора – са клаузулом "без протеста" и "по виђењу", као 
средство финансијског обезбеђења на име  доброг извршења уговорених обавеза . 
      Меница за добро извршење свих обавеза из овог уговора мора да важи још десет дана од дана 
истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 
Извођач  је дужан да у року од 7 дана од дана  примопредаје радова  достави : 
 в) -  Уредно потписану сопствену бланко меницу, без жираната у корист наручиоца, са 
овлашћењем за попуну у висини од 2,5% вредности изведених радова – са клаузулом "без 
протеста" и "по виђењу", као средство финансијског обезбеђења за извршење обавеза у гарантном 
року ,  а према потписаној окончаној ситуацији.     
  Меница за извршење обавеза у гарантном року мора да важи још десет дана од дана истека 
гарантног рока. 
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 13. 
Извођач је такође дужан да у року од 7 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу полису 
осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал 
или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 
Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави,пре истека 
уговореног рока, полису осигурања из става 1. овог члана, са новим периодом осигурања. 
Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне 
заштите. 

Члан 14. 
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 15. 
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 16. 
За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који 
се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном 
документацијом. 
Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу квалитета 
материјала и опреме. 

Члан 17. 
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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 18. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова 
(количине изведених  радова које  прелазе уговорене количине радова) и   непредвиђених радова( 
радови који уговором нису обухваћени а који се морају извести),  до 10% количине, примењиваће 
се одредбе Посебних узанси о грађењу. 
 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. 

Члан 19. 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора 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 предвитети у току израде пројектне документације. 
Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о 
томе обавесте Наручиоца . 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

Члан 20. 
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 15 дана од завршетка радова. 
Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и 
Извођача. 
Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Кориснику, пре техничког прегледа, 
попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, 
као и пројекте изведених радова у два примерка (ако је одступљено од пројектне документације). 
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и 
предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. 
Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од пет дана по пријему позива од 
стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,Наручилац ће радове 
поверити другом извођачу на рачун Извођача радова. 
Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по 
тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 
Технички пријем радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. 

 
 
 
 
 
 

Члан 21. 
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 које су фиксне и непроменљиве. 
Коначни обрачун се испоставља истовремено са Записником о примопредаји радова. 

Члан 22. 
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Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
 - ако Извођач  не  поступи у складу са чл.12. и чл. 13 овог уговора; 
- 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 23. 
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 24. 
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 25. 
Прилози и саставни делови овог уговора су: 
- понуда Извођача бр. ________ од __________2014. године 
- динамички план извођења радова. 

Члан 26. 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

Члан 27. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

Члан 28. 
Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, од којих четири за Наручиоца и два за 
Извођача. 
 
        За  ИЗВОЂАЧА                                                             За НАРУЧИОЦА 
 
__________________________                          _______________________________ 


