
Strana 1 od 94 
 

 

 
ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ"  
Петроварадин, Прерадовићева 2  
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Дана: 26.02.2020. год. 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА: 
АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 2020.ГОД. 

(за потребе ШГ ”Сремска Митровица) 
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

 
    Редни број јавне набавке: 12 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Позив за подношење понуда број 12 објављен је 26.02.2020. године на Порталу јавних набавки 
и интернет страници наручиоца, као и на Порталу службених гласила РС и база прописа. 
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Ова КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА припремљена је на основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама 
(„Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 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. 29/2013,104/2013 и 86/2015), Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке у отвореном поступку број: 171  од 31.01.2020.године,  редни број јавне набавке: 12, и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 172 од 31.01.2020. године. 
 
Конкурсна документација садржи: 

 
1. Општи подаци о јавној набавци       Прилог бр. 1   
 
2. Подаци о предмету јавне набавке       Прилог бр. 2   
3. Врсте радова (техничке спецификације и техничка  
    документација, гарантни рок, место извршења радова, 
    рок завршетка радова,цена и услови плаћања, рок важења понуда  Прилог бр. 3  
 4. Услови за учешће у поступку јавне набавке 
   из члана 75. и 76.Закона о јавним набавкама     Прилог бр.4 
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду     Прилог бр. 5   
6. Образац понуде са обрасцем структуре цене     Прилог бр. 6   
7. Образац подизвођача из заједничке понуде са изјавом  
     Чланова групе понуђача о именовању носиоца посла    Прилог бр. 7 
8.   Модел уговора                           Прилог бр. 8    
9. Образац трошкова припреме понуде       Прилог бр. 9   
10. Образац изјаве о независној понуди       Прилог бр. 10   
11. Образац изјаве о обавезама понуђача на основу 
      члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама     Прилог бр. 11   
12. Образац о поседовању неопходог кадровског капацитета    Прилог. Бр.12  
13. Образац листе извршених радова са потврдом о  
       извршеним радовима        Прилог 13 и 13а  
14. Подаци о средствима финасијског обезбеђења    Прилог 14 
14 а, 14 б и 14 ц Модел меничног овлашћења     Прилог 14а, 14б и 14 ц 
 
 
 
Садржај конкурсне документације: 
 
Укупан број страна конкурсне документације: 94 страна.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог бр.1 
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1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

 

1.1.  Назив, адреса и интернет страница наручиоца:  
Назив наручиоца: ЈП "Војводинашуме" Петроварадин 

Адреса: 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2.  
Интернет страница наручиоца:  http://www.vojvodinasume.rs 

 

Остали подаци о наручиоцу: 

ПИБ: 101636567 

Матични број: 08762198  
Текући рачун: 205-601-31 Комерцијална банка АД Београд 

Шифра делатности: 0210 – Гајење шума и остале шумарске делатности  
Број регистровања за ПДВ: 132716493 

Телефон: 021/431-144 

Телефакс: 021/431-144 

 

1.2.  Врста поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке (редни број: 12)  су радови  - АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ 

ОБЈЕКАТА 2020.г. - за потребе ШГ ”Ср.Митровица” и то: Реконструкција зграде дирекције ШГ 

”Ср.Митровица” Сремска Митровица, Паробродска 2. 

 

1.4.  Циљ поступка 
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити 

закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. Није у питању резервисана јавна 
набавка. Не спроводи се електронска  лицитација. 

 

 1.5.  Контакт особе  

 

Стручна питања,  као и обилазак локације  

Милан Петричевић дипл.инг.шум. 022/600-517. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vojvodinasume.rs/
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1.6.  Пропратни образац 

( попунити и залепити на коверту/кутију ) 

                                                                                                                            Или дословно преписати 

 

датум и сат подношења: __________________________________ 

                                                   (попуњава Писарница код наручиоца) 

 

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ! 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: 

АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 2020.ГОД. 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

            РЕДНИ БРОЈ јавне набавке: 12 

 

 

НАРУЧИЛАЦ:  

ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

21131 Петроварадин, Прерадовићева 2, ШГ Сремска Митровица, Паробродска 2 

ПОНУЂАЧ: 

 

назив: ________________________________________________________________  

  
адреса: _______________________________________________________________  

 

број телефона: ______________________  

  
број телефакса: ______________________  

 

електронска адреса: ______________________  

  
име и презиме лица за контакт: ______________________   

 

  

 

 

 

 

ПОНУДА се доставља у  једном паковању (коверат или кутија),  а на паковању мора бити налепљен 

или дословно преписан горњи образац.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 5 od 94 
 

1.7. Право учешћа  
 

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна, правна и физичка лица која испуњавају 
услове из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а испуњеност услова се доказује према члану 77. 
истог Закона, све према Упутству за доказивање испуњености услова за УЧЕШЋЕ садржаним у 
конкурсној документацији. 

 

1.8. Припремање понуде  
 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и морају да 
доказују да понуђачи испуњавају све законом и подзаконским актима прописане услове за УЧЕШЋЕ у 
поступку јавне набавке, а на основу објављеног позива за подношење понуда. 

 
1.9.    Подношење понуде 

 
Понуда се сматра благовременом ако је у ШГ Сремска Митровића, Паробродска 2, Сремска Митровица  

примљена до 30.03.2020. године, најкасније до 9,30 часова. 

 

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу: 

ШГ Сремска Митровица, Паробродска 2, 22000 Сремска Митровица 

 

Наручилац не предвиђа могућност подношења електронске понуде. 

 

Понуде морају бити у затвореним ковертама или кутијама, са на коверти/кутији залепљеним обрасцем 

из поглавља 1.6. Пропратни образац ( или дословно преписаним). 

 

Понуде које нису примљене код наручиоца до 30.03.2020. године, до 9,30 часова, поштом или лично 

достављене, сматраће се неблаговременим. 

 

Неблаговремене понуде ће бити враћене понуђачима неотворене са назнаком да су неблаговремено 

поднете. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који 

је одређен у поглављу 5.4. ове конкурсне документације.  

 

1.10. Отварање понуда  

 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 30.03.2020. године у 10,00 часова у ШГ «Сремска 

Митровица» у Сремској Митровици, Паробродска 2. 

 

Присутни представници понуђача пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији наручиоца 

поднети пуномоћје понуђача за УЧЕШЋЕ у поступку отварања понуде. 

 

1.11. Рок за доношење одлуке о додели уговора  

 

Наручилац ће донети одлуку о додели уговора, уколико су испуњени законски услови, у року до 25 дана 

од дана отварања понуда. Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 

уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, у 

складу са чл. 113 став 1 Закона.  
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Прилог бр.2 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки, 
критеријум за оцењивање 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ СУ РАДОВИ:  
-АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА 2020.ГОД.  
 

Ред.бр. 
партије 

 
Н А З И В 

 Адаптација и реконструкција објекта 

1.  Реконструкција управне зграде дирекције ШГ”Сремска Митровица” 

 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:   

- адаптација зграде 45262700,  
- радови на реконструкцији 45454000; 

 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ је – најнижа понуђена цена.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилог бр.3 
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3.ВРСТА РАДОВА (ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА), 

ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО, РОК И 

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КОНТРОЛА ИЗВЕДЕНИХ 

РАДОВА И УГРАЂЕНОГ МАТЕРИЈАЛА, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ШГ СР. МИТРОВИЦА, ПАРОБРОДСКА БР. 2 
 
Предмер радова на пословном објекту-реконструкција зграде дирекције ШГ Сремска Митровица  
 

I ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

НАПОМЕНА 

Овим предмером обухваћени су електро радови адаптације  на пословном објекту Војводинашума у 

Сремској Митровици  

Предмером су обухваћени само радови по условима инвеститора који обухватају, разводне табле, 

развод каблова прикључница, прекидача и број светиљки у пословном објекту. Активна опрема и 

уређаји комуникационе и рачунарске мреже, телефонска централа,видео надзор и камере, WиФи 

антене и опрема се задржавају и нису предмет овог предмера. Тип и врста светиљки је усвојена у 

архитекторнско-грађевинском пројекту. 

 

САДРЖАЈ  ПРЕДМЕРА: 

 

A. Пословни објекат - главна зграда – адаптација и реконструкција објекта – за потребе ШГ 

Сремска Митровица и то реконструкција зграде дирекције ШГ Сремска Митровица 

 

А- ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

А.1. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА ПРИКЉУЧНИЦА И ЕЛЕКТРИЧНИХ  

ПРИКЉУЧАКА  ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНОГ  ИНФОРМАЦИОНОГ 

РАЗВОДА-РАЧУНАРСКА 

  

А.2. МРЕЖА ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

 

А.3. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА  ВИДЕО НАДЗОРА 

 

А.4. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  ПОЖАРА 

 

А.5. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА  

 

 А.6. ДОДАТНА ОПРЕМА И РАДОВИ 

 

Р.бр. Опис Ј.мере Количина 
 

А.1. 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА ПРИКЉУЧНИЦА И 

ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИКЉУЧАКА  

А.1.1 Испорука и монтажа изнад спуштеног плафона 

перфоририраних поцинкованих лимених носача каблова 

– тзв. регала за ношење каблова електроенергетског 

развода и сигналних и телекомуникационих каблова. 

  

-PNK 50 м 20 

- PNK 200 м 40 

 - PNK 100 м 20 

А.1.2 Испорука и полагање енергетских каблова за напајање 

разводних ормара RO-S, RO-P, RO-Sp, RO-Pk,. Каблови 
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су предвиђени за полагање у инсталационим цевима и 

каналима од главном мерно разводног ормана у 

приземљу,  GMRO до спратних разводних ормара. 

-N2XH-J 5 x 10 (мрежно напајање) м 70 

А.1.3 Испорука и монтажа разводног ормана у сутерену, 

RO-S, RO-P, RO-Sp, RO-Pk 

  

Орман  израдити  од  два  пута  декапираног челичног  

лима  дебљине   најмање 1,2  мм,  са  вратима од  лима 

дебљине најмање 2мм, заштиченог  од  корозије 

основним  премазом  и обојеног  завршним ефект лаком 

или пластифициран одговарајуће величине за уградњу у 

зид, и смештај наведе опреме и уређаја: 

  

Сва  врата морају  да  имају механизам за забрављивање 

на два места и типску бравицу типа Е-4 у средини. 

Опрему треба монтирати  на   подложним  плочама од 

лима преко које теба поставити изолациону плочу од 

самогасивог материјала исте боје као фронт врата 

  

Са унутрашње  стране врата ормана требапоставити тзв. 

"Џеп за ношење документације изведеног  стања  ормана  

  

На местима увода каблова у орман поставити 

појединачне и групне кабловске уводнице израђене од 

самогасивог материјала. 

  

за развод мрежног напајања (врата обојена сивом бојом) 

уградити следећу електро опрему: 

  

- главни прекидач са напонским окидачем 230V;50Hz за 

локално и даљинско искључење са помоћним контактима 

(1NO+1NC); In=40A; 3P. ком 1 

- аутоматски осигурач-прекидач са помоћним контактом 

и карактеристиком реаговања типа C (стандардни), 

10kA, производње неког од реномираних светски 

произвођача за:    

  

- номиналну струју 6 А, 10кА; једнополни ком 2 

- номиналну струју 10 А, 10кА; једнополни ком 4 

 - номиналну струју 16 А, 10кА; једнополни ком 16 

-заштитни уређај диференцијалне струје ZUDS: 

In=63/0.03A; 4P производње неког од реномираних 

светских проивођача ком 1 

 - варисторски одводници пренепона (4 ком) за TN-C-S 

систем развода, са помоћним контактима и визуелном 

сигнализацијом потребне замена патрона, следећих 

карактеристика: 

       - LPZ 1-2, класа C; 

       - Un=280 V; 

       - Up<1400 V 

       - In=60кА; комплет 1 

 - сигналне сијалице (монтиране на вратима ормана) за 

индикацију присуства мрежног напајања са натписном 

плочицом од двослојне ПВЦ масе са натписом 

"ПРИСУТАН МРЕЖНИ НАПОН НАПАЈАЊА". 

Плочица  треба да буде дужине од почетка прве сијалице 

до краја треће.  ком 3 

А.1.4  - ситан  монтажни и изолациони материјал, потпорни 

изолатори, бакарне сабирнице, кабловске папучице, 

завртњи, навртке, равне и елестичне подлошке, ПВЦ 

каналалице, проводници  за ожичење,  натписне  

плочице,  редне стезаљке и слично. комплет 1 
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Испорука материјала и постављање каблова за изаду 

разгранате инсталације опште расвете (ЛЕД светикљи до 

60W). Каблови су типа N2HH-Ј 3x1,5 просечне дужине 

20м по светиљци. Полагање каблова је у делимично у 

поцинкованим носачима каблова-регалима изнад 

спуштеног плафона и у зиду м 2200 

А.1.5 Испорука материјала и постављање каблова за изаду 

разгранате инсталације монофазних утичница 16А, 230V. 

Каблови су типа N2HH-Ј 3x2,5 просечне дужине 25м по 

једној прикључници. Полагање каблова је у делимично у 

поцинкованим носачима каблова-регалима изнад 

спуштеног плафона и у зиду м 2525 

А.1.6 Испорука и уградња ЛЕД светиљке до 1x60W. Све 

комплетно, са  потребним електроинсталационим 

материјалом, електричним увезивањем. ком 60 

А.1.7 Испорука и уградња светиљке за сигурносно-

евакуациону расвету 2 x 8W; 230В, 50Hz. Светиљка треба 

да буде истог типа као постојеће светиљке. Светиљка 

треба да буде са сопственим напајењем аутономије 2х. ком 10 

А.1.8 Ипорука и монтажа једнополних прекидача, 10А ком 47 

А.1.9 Испорука и уградња модуларних монофазних 

прикључница, М7, 16А, 250V производње "ALING 

CONEL" или слично. Све комплет са инсталационом 

кутијом, маском и носачем механизма, кутијом и 

потребним инсталационим материјалом и 

повезивањем.Шуко 220V струјна утичница са 

уземљењем - модул дим. 45x45мм (2М, 4М,7М ) комплет 

2М-20 

4М-40 

7М-110 

А.1.10 Испитивање електричне инсталације од стране 

овлашћене и лиценциране фирме са издавањем извештаја 

са резултатима мерења у писаној форми комплет 1 

А.1.11 Израда документације изведеног  стања, једнополних 

шема разводних ормана које треба поставити у ПВЦ 

фолији у сваком орману. комплет 1 

А.1.12 Ситан неспецифиран материјал за извођење 

електроинсталационих и електромонтажних радова са 

непредвиђенм радовима. комплет 1 

 

Р.бр. Опис Ј.мере Количина 

А.2. 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНОГ  ИНФОРМАЦИОНОГ 

РАЗВОДА-РАЧУНАРСКА МРЕЖА ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И 

ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

А.2.1 Испорука и полагање под малтер зидова и у преградним 

зидовима савитљивих ПВЦ цеви, израде "halogen free", за 

увлачење водова инсталације структурног развода . Цеви  

треба да су пречника 16мм м 500 

А.2.2 Испорука материјала и постављање каблова за израду 

инсталације IT (рачунарске мреже, воип, иптв) . Каблови 

су типа SFTP кабл кат. 6 Драка тип UC400 HS23 4P 

FRNC/LC0X - тестиран до 400MHz, без халогена; Delta / 

EC, ZP & GHMT сертификован просечне дужине 30м по 

једној прикључници. Полагање каблова је у делимично у 

поцинкованим носачима каблова-регалима изнад 

спуштеног плафона и у зиду 

Испорука материјала и постављање каблова за изаду 

разгранате телефонске инсталације (аналогне и 

дигиталне).  м 

 

 

 

U/UТP 

категорија 6 

12.000 
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А.2.3 Испорука и уградња  телефонских прикључница 2xRЈ45. 

Комплет са потребним инсталационим материјалом и 

повезивањем Ком 70 

А.2.4 Испорука  и повезивање разводних ормана структурног 

развода на инсталацију  за  изједначење потенцијала 

каблом N2XH -Ј 1 x 10. м 20 

А.2.5 Обележавање свих елемената система и изради 

натписних плочица од двослојне ПВЦ масе са 

гравираним словним и бројним ознакама.У цени 

позиције су и различите врсте налепница са уписаним 

ознакама елемената система.Налепнице и ознаке треба да 

буду трајног карактера. комплет 1 

А.2.6 Испитивање уграђене инсталације структурног развода  и 

пуштање  исте у рад.У цени позиције је и обележавање 

сваке прикључнице видним ознакама трајног карактера. паушал 1 

А.2.7. Израда документације изведеног  стања инсталације 

структурног  развода у три примерка у писаној форми и 

један у електронској форми паушал 1 

А.2.8 Мерење изведене инсталације структурног развода од 

стране овлашћене лиценциране фирме са давањем 

писменог извештаја у три примерка паушал 1 

 
Р.бр. Опис Ј.мере Количина 

А.2. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА  ВИДЕО НАДЗОРА  

 

Испорука материјала и постављање каблова за изаду 

инсталације U/UTP категорија 6.  м 180 

 
Р.бр. Опис Ј.мере Количина 

А.3. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  ПОЖАРА 

А.3.1 

Адресабилна ПП централа са једном адресабилном 

петљом у скалду са најновијим стандардима и захтевима 

система заштите од пожара. Поседује једну аналогну 

петљу, два улаза, четри надзирана излаза (2x750мА, 

2x350мА) и два релејна излаза, комуникационе портове 

Ethernet, 3xUSB i 3xRS-232. Велики ЛЦД дисплеј са 

графичким симболима, три нивоа ауторизације 

корисника, дневник догађаја од 9999 меморисана 

догађаја. Модуларан дизајн лака монтажа повезивање и 

конфигурација—српски језик. Димензије 449.6 x 580.8 x 

169.4 мм.Напајање 220VAC/175мА односно 241мА у 

аларму,. Петља 26-32В максимална струја 400мА , 

44Ohma 500nF.  Одобрење и усаглашеност: CE / CPD / 

EN54-2 / EN54-4 ком 1 

А.3.2 

Испорука и монтажа на плафону просторије 

интерактивног адресабилног оптичког јављача дима са 

уграђеним изолатором петље који у случају кратког споја 

или прекида линије омогућава несметан рад јављача, са 

универзалним подножјем за монтажу на плафон. У 

складу  са SRPS EN 54 групом стандарда. Ком 50 

А.3.3 

Испорука и монтажа на плафону просторије 

интерактивног адресабилног ручног јављача пожара. У 

складу  са SRPS EN 54 групом стандарда. Ком 5 

А.3.4 

Испорука  и монтажа  алармне сирене за унутрашњу 

монтажу ком 2 

А.3.5 

Испорука материјала и постављање каблова за изаду 

разгранате инсталације дојаве пожара (ручних и м 500 
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аутоматских јављача) . Каблови су типа ЈH(ст)H 2x2x0,8  

просечне дужине 20м по јављачу. Полагање каблова је у 

делимично у поцинкованим носачима каблова-регалима 

изнад спуштеног плафона и у зиду. 

А.3.6 

Ситан неспецифиран материјал за извођење 

електроинсталационих и електромонтажних радова са 

непредвиђеним радовима. паушал 1 

А.3.7 

Испитивање изведене инсталације дојаве пожара са 

уграђеном опремом, провера функционалности сваког 

јављача и свих осталих опција функционисања уграђене 

централе са израдом записника у писменој форми на 

меморандуму фирме и одговарајућим уписом у 

грађевинску књигу паушал 1 

А.3.8 

Обука овлашћених представника Инвеститора за 

руковање системом са израдом упутства за руковање у 

писменој и ел форми.Обуку може да врши искључиво 

овлашћени представник испоручиоца опреме за 

обављање ове врсте посла паушал 1 

А.3.9 

Потребна мерења од стране овлашћене и лиценциране 

фирме са издавањем писменог извештаја о мерењу паушал 1 

А.3.10 

Израда пројекта изведеног  стања инсталације дојаве 

пожара у три примерка у писаној форми и један у 

електронској форми паушал 1 

 
Р.бр. Опис Ј.мере Количина 

А.4. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА  

А.4.1 

Испорука и монтажа система за контролу приступа за 

једна врата са следећом опремом: 

- читач картица за контролу приступа истог типа као 

постојећи у објекту - ком 2 

- door магнет истог типа као постојећи у објекту- ком 2 

- контролер читача картица, повезивање до два читача 

картица, 4 улаза, тампер прекидач, релејни излази, 

индикација затворености и отворености врата, монтажа 

изнад врата у спуштеном плафону - ком1 

-механички контакт за индикацију стања врата 

(отворено/затворено)- 2 ком Компл. 1 

А.4.2 

Испорука и полагање у претходно положене 

инсталационе  плафонске регале или  савитљиве ПВЦ 

цеви инсталационих каблова система контроле приступа 

и евиденције радног времена типа ЈH(Ст)H 4x2x0,8 

FE180 у "halogen free" изведби. м 200 

А.4.3 

Ситан неспецифиран материјал за извођење 

електроинсталационих и електромонтажних радова са 

непредвиђеним радовима. Компл. 1 

А.4.4 

Мерење изведене инсталације од стране овлашћене 

лиценциране фирме са давањем писменог извештаја у 

три примерка паушал 1 

А.4.5 

Обука овлашћених представника Инвеститора за 

руковање системом са израдом упутства за руковање у 

писменој и електронској форми.Обуку може да врши 

искључиво овлашћени представник испоручиоца опреме 

за обављање ове врсте посла паушал 1 

А.4.6 

Израда пројекта изведеног  стања инсталације у три 

примерка у писаној форми и један у електронској форми паушал 1 
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Р.бр. Опис Ј.мере Количина 

А.5. ЕЛЕКТРИЧНА ТВ ИНСТАЛАЦИЈА   

А.5.1 

Испорука материјала и постављање каблова за изаду ТВ 

инсталације . Каблови су типа Коаксијални кабл, РГ-6,  

просечне дужине 20м по прикљуцници. Полагање 

каблова је у делимично у поцинкованим носачима 

каблова-регалима изнад спуштеног плафона и у зиду м 400 

 
Додатне опреме и радови 

 

Р.бр. Опис Ј.мере Количина 

А.6.1 

Испорука и монтажа самостојећег рек ормана 42U/19, рек 

орман стојећи Нетикс А38042, метална перфорирана 

врата са бравом, прстенови за вертикално вођење 

каблова, предње и задње шине 19``, 

дим.800х1000х2000мм, точкићи и ножице са 

нивелацијом, носивости до 800 кг  

ком 1 

А.6.2 

Испорука и монтажа 19`` печ панела за 24 модула празна, 

типа Schrack или еквивалетног ком 15 

А.6.3 

Испорука и монтажа 19``/1U металног носача каблова са 

поклопцем и отворима за пролаз каблова Ком 12 

А.6.4 

Испорука и монтажа струјних летви 19``/1U са 7 утичних 

места и пренапонском заштитом ком 4 

А.6.5 Испорука и монтажа полица 19``/2 U 350мм ком 3 

А.6.6 

Испорука и монтажа фиксне полица за рек дубине 600 

мм ком 1 

А.6.7 

Испорука и монтажа фиксне полица за рек дубине  

800 мм ком 1 

А.6.8 

Набавка и монтажа антистатик дуплог пода типа Uniflair  

40LAVU, који се састоји од средње компримоване иверне 

плоче, са завршном PVC облогом са горње стране, 

димензија плоча 60/60цм. Разред ватроотпорне заштите 

Ф30, у складу са стандардом ЕН 13501-2. Плоче са доње 

стране обложене AL фолијом дебљине 0,05 мм, а са 

горње стране хомогеном антистатик винил подном 

облогом, дебљине 2 мм, сиве боје, елетроотпорности 106-

109оhm. По ободу, на местима споја пода и зида 

поставити PVC заштитну траку, дебљине 0,45 мм. Дупли 

под уградити на подконструкцију U/M, од челичних 

галванизованих стопица са регулацијом висине 130 

+мм за укупну висину од 17 цм. Униформна носивост 

подконструкције > 1500кг/м2, носивости једне ножице > 

300кг. 

Обрачун по м2 комплетно постављеног пода. М2 34 

А.6.9 

Испорука и постављање ФО кабел 9/125 8 влакна са 

затезачима и увлачењем у сапа црево м 60 

А.6.10 FO patch панел 12p kom 2 

A.6.11 Протектор за спајање влакана  kom 8 

A.6.12 SC/SC SM адаптер duplex kom 4 

A.6.13 Splice box  касета ком 2 

A.6.14 Сплајсовање влакана ком 8 

А.6.15 Паковање влакана у касете ком 2 

А.6.16 Тестирање оптичких линија са једног краја ком 4 
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Б.  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 Опис позиције ј.м. количина 

1 

Рушење преградних зидова објекта у просторијама у 

којима је дошло до реорганизације простора (видети 

графичку документацију). Обрачун по м³ м3 5,5 

2 

Обијање малтера у објекту на позицијама где је изгубио 

своја својства и није чврсто везан за подлогу. Увидом у 

стање објекта пројектант је утврдио да треба обити малтер 

до здраве подлоге 30% укупне квадратуре зидова и 

плафона објекта. Обрачун по м². м2 1.005,2 

3 

Пажљива демонтажа постојећих врата. (једнокрилних 

врата димензија 80/215цм 4 ком. и двокрилних врата 

130/245цм 5 ком) Припрема отвора за уградњу нових врата 

уз евентуално рушење дела зида, дозиђивање, армирање и 

бетонирање, а све у складу са приложеном графичком 

документацијом.      Обрачун по комаду. ком 9 

4 

Пажљива демонтажа постојећих прозора. Уз евентуално 

рушење дела зида, дозиђивање, армирање и бетонирање, а 

све у складу са приложеном графичком документацијом. 

Обрачун по комаду. ком 2 

5 

Скидање керамичких плочица са зидова у кухињи и 

санитарним чворовима објекта и припрема подлоге за нову 

керамику. С обзиром да постоје и тањи зидови са којих се 

врши обијање плочица треба предвидети (уз евентуално 

рушење дела зида) и дозиђивање, армирање и бетонирање, 

како би се ојачао зид са којег се скидају плочице, а све у 

складу са приложеном графичком документацијом.                        

Обрачун по м². 

 

 

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

 

190,9 

6 

Скидање свих слојева пода објекта до здраве носеће 

конструкције, претпостављена дебљина слојева д=12цм. 

Позицијом је обухваћена и подна површина терасе. 

Обрачун по м².    
м2 762,2 

*Напомена: Дебљина слојева је претпостављена, након 

скидања подне облоге, утврдити стварну дебљину слоја 

као и стање међуспратне конструкције и извршити 

евентуалну санацију и/или ојачање исте а све уз 

консултацију са надзором и инвеститором              

7 
Демонтажа облоге плафона и зидова - ламперије из свих 

просторија и ходника. Обрачун по м².                                                   м2 224,76 

8 Демонтажа дрвене облоге зидова, х=150цм. Обрачун по м².                                                   м2 12,95 

9 

Демонтажа постојећег кровних слојева до здраве 

конструкције изнад просторије бр. 6-Пријемница у 

прземљу објекта. Обрачун по м² у хоризонталној 

пројекцији крова м2 10,79 

10 

Пажљива демонтажа постојећих каљевих пећи из свих 

просторија, са одношењем на локацију по избору 

инвеститора.  Обраћун по комаду ком 6 

11 

Одвоз преосталог шута на најближу депонију за 

градјевински отпад. Обрачун по комплету.                                       
компл 1 

*Напомена: Градилиште треба да је у сваком тренутку 

уредно и чисто. Надзорни орган има право да прекине 

радове уколико извођач не буде поштовао дисциплину 

рада и чистоће на градилишту   
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 В Зидарски радови   

 1. ЗИДАЊЕ   

1 Зидање унутрашњих зидова дебљине д=12цм опеком у 

продужном цементном малтеру 1:2:6 (погледати 

графичку документацију). 

Обрачун по м² површине зида. м2 47,96 

2 Зидање зидова услед зазиђавање отвора врата и прозора 

према упоредном стању, опеком. Обрачун по м³.   м3 28,8 

3 Крпљење свих шлицева зидова насталих од продора 

инсталатера са фугенфилером или сл. Са бандажирањем 

спојева. Обрачун по м'. м` 300 

 ИЗРАДА СЛОЈЕВА ПОДА   

4 Након скидања свих слојева пода објекта до здраве 

медјуспратне плоче, плоча се чисти, а затим се поставља 

термоизолација-стиродур плоче д=5цм, ПЕ фолија и лије 

нова цементна кошуљица д=5цм од фракције у размери 

1:3 са убацивањем влакана, у свим просторијама. Према 

пројекту предвидети употребу Олма масе на местима на 

којима се полаже храстов паркет (уколико буде потребе-

консултације на лицу места) Обрачун по м².                                               м2 752,51 

*Напомена: Дебљине слојева које су набројане у позицији 

су претпостављење  и жељене, а коначне димензије 

слојева ће бити утврђене након скидања свих слојева 

пода до међуспратне конструкције, а затим уз 

сагласност надзорног органа одредити дебљине свих 

нових слојева пода како би се извели до коте постојећих 

подова. 

  

 ИЗРАДА СЛОЈЕВА ПОДА ТЕРАСЕ   

5 Након скидања свих слојева пода терасе до здраве АБ 

плоче потребно је извести нове слојеве пода. АБ плоча се 

чисти, а затим се поставља хидроизолација, ПЕ фолија и 

лије нова цементна кошуљица д=5цм од фракције у 

размери 1:3 са убацивањем влакана. Као финалну облогу 

користити противклижуће керамичке плочице према 

пројекту које су за споља и I су класе описане у позицији 

керамичких радова. Сагласност надзора /инвеститора. 

Обрачун по м².                                                           м2 5,75 

*Напомена: Дебљине слојева које су набројане у позицији 

су претпостављење и жељене, а коначне димензије 

слојева ће бити утврђене након скидања свих слојева 

пода до међуспратне конструкције, а затим уз 

сагласност надзорног органа одредити дебљине свих 

нових слојева пода како би се извели до коте постојећих 

подова. 

  

 МАЛТЕРИСАЊЕ   

6 Малтерисање свих претходно обијених зидних површина 

објекта у позицијама где је изгубио своја својства и није 

чврсто везан за зидове. Увидом у стање објекта 

пројектант је утврдио да 30% подлоге укупне квадратуре 

објекта треба обити и поново измалтерисати. Позицијом 

су урачунати и нови преградни зидови и зазидани отвори 

новооформљених просторија објекта. Малтерисати у два 

слоја у продужном малтеру размере 1:2:6. Завршни слој 

фино испердашити. Спратна висина етаже H=3.63м. 

Обрачун по м². 

 

 

 

м2 

 

1.005,2 
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 Ц. Бетонски радови   

1 Израда АБ надвратних и надпрозорних греда изнад свих 

нових отвора од ферт каналица ширине д=20цм са 

бетонирањем и препуштањем са обе стране отвора за 

20цм. Обрачун по м³. м3 0,62 

2 Израда АБ греда изнад свих новооформљених фасадних 

површина 20цм. Обрачун по м³. 

*Напомена: Новооформљене фасадне површине 

формирају/затварају просторију број 19-Канцеларија на 

првом спрату. м3 0,75 

 

 Д. Тесарски радови   

 КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА   

1 Израда и монтажа кровне конструкције  од квалитетне 

сушене дрвене градје. Израда рогова димензије 14*16 цм, 

5 комада. Обрачун по м3 м3 0,48 

*Напомена: Кровна конструкција се израдјује изнад 

новооформљене просторије број 19-Канцеларија на 

првом спрату.   

2 Покривање кровних равни ОСБ плочама д=9мм са 

уградњом паропропусне а водонепропусне фолије 

произвођача Wurth. Или другог производјача истог 

квалитета и карактеристика. Обрачун по м² хоризонталне 

пројекције крова. м2 11,52 

*Напомена: Кровна конструкција се израдјује изнад 

новооформљене просторије број 19-Канцеларија на 

првом спрату 
  

3 Летвисање крова дрвеним летвама и контралетвама 

димензија 3цмx5цм.                                             

Обрачун по м² хоризонталне пројекције крова.   м2 11,52 

*Напомена: Кровна конструкција се израдјује изнад 

новооформљене просторије број 19-Канцеларија на 

првом спрату. 

 

 

4 Покривање крова црепним лимом у боји најближој боји 

постојећег крова, произвођача МЕТАЛПЛАСТ МЦ или 

материјалом другог произвођача истог квалитета и 

карактеристика. Комплетно изведено обрачунава се по 

м2 косе површине крова.  

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

11,52 

*Напомена: Кровна конструкција се израдјује изнад 

новооформљене просторије број 19-Канцеларија на 

првом спрату. 

  

 

 Е. Изолатерски радови   

 Хидроизолација   

1 Набавка, припрема и израда хидроизолације подова 

санитарних чворова и кухиње, са обавезном израдом 

хоклера по упутствима произвођача. Обрачун по м². м2 44,47 

2 Набавка, припрема и израда хидроизолације зидова 

санитарних чворова и кухиње, са обавезном израдом 

хоклера по упутствима произвођача, до висине д=150цм.  

Обрачун по м². м2 106,11 
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3 Набавка, припрема и израда термоизолације -Камена 

вуна д=10цм, новооформљених кровних површина. 

Термоизолацију поставити измедју рогова. Обрачун по 

м² хоризонталне пројекције крова. м2 11,52 

*Напомена: Кровна конструкција се израдјује изнад 

новооформљене просторије број 19-Канцеларија на 

првом спрату.   

 

 Ф. Гипсарски радови   

1 Набавка и уградња ARMSTRONG спуштеног плафона, 

дизајна DRVO фурнир US Cherry, Перфорација Rg 8013, 

са комплетном уградњом скривене подконструкције по 

упутствима производјача, или другог производјача истог 

квалитета и карактеристика. Плафон је спуштен на 30цм 

од медјуспратне таванице (односно на 337цм од коте 

готовог пода.) и на 60цм од међуспратне плоче (односно 

на 307цм од коте готовог пода) а све по графичкој 

документацији. У спуштеном плафону се предвидја 

смештање свих новопројектованих електро инсталација.                      

Обрачун по м². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242,76 

2 Израда и монтажа монолитног спуштеног плафона од 

гипс картон плоча д=1.25цм са свом потребном носећом 

подконструкцијом. Обрачун по м². м2 401,06 

3 Израда и монтажа двостраних кутија 60*60 р.ш.120цм од 

гипс-картон плоча д=1.25цм са свом потребном носећом 

подконструкцијом.  У гредама се предвиђа смештање 

свих инсталација климатизације. За финалну 

материјализацију греда видети позиције у молерским 

радовима .Све извести  према графичкој документацији. 

Обрачун по м² р.ш. м2 183,39 

 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

   ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

 А. Столарски радови   

 Набавка и уградња нових прозора и врата према 

графичкој документацији.                                                        

*Напомена: Све димензије отвора проверити још једном 

на лицу места након демонтаже постојеће столарије и 

завршених грађевиснких радова, и све ускладити са 

пројектом уз потврду надзора. 

  

 1. УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА   

1 Једнокрилна дрвена врата од медијапана-позиција 1, 

димензија 81/215 светле мере, беле боје.  

Обрачун по комаду ком 3 

2 Хармоника пвц врата -позиција 2, димензија 91/215 

светле мере. Обрачун по комаду . ком 2 

3 Репарација постојеће унутрашње столарије. Столарију по 

потреби размонтирати, ошмирглати од постојећих 

слојеве фарбе/лака, извршити репарацију оштећења, 

потом поново офарбати  у белој боји. Просечна 

димензија врата 130/245цм. 

 Обрачун по комаду. ком ком 36 

4 Набавка материјала и израда облоге зида канцеларија 

пуним храстовим талпама, висина облоге у канцеларијам 

је х=337цм а висина облоге степенишних вертикала је м2 290,74 



Strana 17 od 94 
 

х=150цм све позиције извести према граф. 

документацији.                                        

Обрачун по м² површине зида 

 

 Б. Керамичарски радови   

 ПОДНЕ КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧIЦЕ   

1 Набавка и полагање подних плочица дезена имитације 

дрвета-Модел ТРАВЕРКHОМЕ ЛАРIЦЕ (120цмx20цм) I 

класе у ходницима, санитарним чворовима и кухињи 

према пројекту. У случају да ове плочице нису на лагеру, 

изабрати неке друге истих карактеристика, класе и тона 

уз сагласност инвеститора. Плочице морају бити са мин. 

фугни, лаке за одржавање и неклижуће. Плочице лепити 

квалитетним лепком на изравнату цементну кошуљицу. 

Обрачун по м². м2 175.02 

2 Набавка и полагање зидних плочица дезена имитације 

дрвета-Модел ТРАВЕРКHОМЕ ЛАРИЦЕ (120цмx20цм) I 

класе у санитарним чворовима и кухињи према пројекту. 

У случају да ове плочице нису на лагеру, изабрати неке 

друге истих карактеристика, класе и тона уз сагласност 

инвеститора. Плочице морају бити са мин. фугни, лаке за 

одржавање и неклижуће. Плочице лепити квалитетним 

лепком на изравнату цементну кошуљицу.  

Обрачун по м². м2 107.31 

3 Набавка и полагање сокле дезена имитације дрвета-

Модел TRAVERHOME LARICE I класе у просторијама 

приземља према пројекту. У случају да ове плочице нису 

на лагеру, изабрати неке друге истих карактеристика, 

класе и тона уз сагласност инвеститора. Обрачун по м¹. 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

163.57 

4. Замена  газишта свих степенишних вертикла у 

објектудезена имитације дрвета – Модел TRAVERHOME 

LARICE (120цм х 20 цм) I класе у санитарним. У случају 

да ове плочице нису на лагеру, изабрати неке друге истих 

карактеристика, класе и тона уз сагласност инвеститора. 
Плочице морају бити  лаке за одржавање и неклижуће. 

Плочице лепити квалитетним лепком на изравнату 

цементну кошуљицу. Обрачун по м² по хоризоталној 

пројекцији. м2 97.63 

 

 Ц. Поднополагачки радови   

5 Набавка и полагање храстовог паркета произвођача 

ЛАМАР паркети, Модел Hраст НАОС 100цмx14м и 

д=1.4цм од квалитетне дрвене грађе у приземљу и 

поткровљу према пројекту или неког другог истих 

карктеристика, тона уз сагласност инвеститора. Пре 

лепљења паркета за цементну кошуљицу обавезно је 

очистити је, а затим извести равнајући слој-Подоливом. 

Обрачун по м². 

 

 

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

 

 

549.78 

6. Набавка и полагање храстовог паркет лајсне истих 

спецификација и дезена као и постављени паркет. 

Обрачун по м1. М2 590.50 

 

 Д. Молерско фарбарски радови   

 Обрада зидних површина  

Глетовање зидова 
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1 Набавка материјала и глетовање свих  претходно 

измалтерисаних унутрашњих зидних површина глет 

масом производјача ЈУБ или другог производјача истог 

квалитета два пута са потребним шмирглањем, 

комплетно.                                                         Обрачун по 

м² количине умањене за зидове обложене керамичким 

плочицама у санитарним чворовима и кухињи. 

*Напомена: Отвори до 3м² се не одбијају. м2 1406.16 

 Бојење зидова   

2 Набавка материјала и бојење свих површина зидова и 

монолитног спуштеног плафона- два пута 

полудисперзивним и дисперзивним бојама ЈУБ квалитета 

или истог квалитета у тону по избору пројектанта. 

Обрачун по м² количине умањене за зидове обложене 

керамичким плочицама у санитарним чворовима и 

кухињи. 

*Напомена: Отвори до 3м² се не одбијају. м2 2979.89 

3 Набавка материјала и бојење свих радијаторских 

површина - два пута бојам за радијаторе ЈУБ квалитета 

или истог квалитета у белој боји. Сваки радијатор у 

просеку има 16 ребара дубине 20 цм и висине 80 цм. 

Обрачун по комаду.                                                                                                                                   

 

ком 62 

 Набавка материјала и бојење свих радијаторских цеви - 

два пута бојам за радијаторе ЈУБ квалитета или истог 

квалитета у белој боји.                м¹ 400 

 Набавка материјала и обрада зидова канцеларија и 

двостраних гипс картон кутија спуштеног плафона 

(према графичкој документацији) Кулиром, ситно 

млевени природни камен у гранулацији 1.5мм, 

произвођач ЈУБ шифра 405 (тамнозелени) или неког 

другог произвођача истог квалитета и карактеристика. 

обрачун по м м2 129,23 

 

 Е. Браварски радови   

1 Сређивање ограде балкона на бочним фасадама објекта и 

степеништне ограде на главној вертикали. Шмирглање 

постојеће боје са целе конструкције ограде, затим 

наношење заштитних премаза и нове боје у тону по 

избору пројектанта. Обрачун по мˈ мˈ 25,43 

 

КЛИМА СИСТЕМ СА ВАРИЈАБИЛНИМ ПРОТОКОМ 

 

Опрема, материјал и радови 

КЛИМА СИСТЕМ СА ВАРИЈАБИЛНИМ ПРОТОКОМ 

Р.б

р. 

Опис 

 

Ј. 

мер. 

кол. 

 Напомена:   

 Специфицирана опрема је производ "Gree" са спољним 

ВРФ кондензном јединицом  топлоте са директном 

експанзијом Р410А. Спољна клима јединица је са ваздухом 

хлађеним кондензатором и са Фулл ДЦ Инвертер 

компресором.Спољна клима јединица Грее је опремљена 

са сигурносним уређајима (пресостатима) за превисоки и 

ниски притисак, сушач (филтер), ресивер тј. скупљач 

расхладне течности, активни систем аутоматске контроле 
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количине уља и подмазивања, микропроцесорски 

управљан надзорни систем са приказом кода сметњи у 

раду, да је могуће да систем врши фунцију  Спољна 

јединица има могућност грејања до -20 ºЦ  и хлађења при 

сталним температурама од -5°Ц. Спољне јединице се 

испоручују са конзолним носачима, антивибрационим 

подметачима, металним типловима и осталим прибором за 

монтажу. Ставке обухватају испоруку и монтажу клима 

опреме, бакарних цевних водова, изолације и командних 

каблова, фреона и осталог потребног материјала за 

комплетирање система климатизације, као и његово 

пуштање у рад и пробни погон у режимима хлађења и 

грејања. 

 Спољна клима јединица Фулл Д.Ц. инвертер у свему према 

општим захтевима за системе, произвођача GREE: 

ГМВ5 Алл ДЦ Инвертер ВРФ са високоефикасним ДЦ 

инвертер компресором и ДЦ инвертер мотором 

вентилатора. Може се комбиновати модуларно од 8КС до 

88КС, максимални капацитет до 180 кW. 

Максимална дозвољена висинска разлика између 

спољашње и унутрашње јединице износи 90 м, уз 

ограничења према упутствима произвођача.   

Конструкција: Јединице су модуларне варијанте са 

основним носивим оквиром и галванизованим челичним 

панелима са одговарајућом заштитом за спољашњу и 

унутрашњу уградњу. Сви модули имају исту висину и исту 

дубину што омогућује једноставну инсталацију у 

редовима. 

Вентилатор: Јединице имају екстерни статички притисак 

вентилатора од 50 Па, па су прикладне и за унутрашњу 

уградњу. Ваздух се узима са бочних страна спољашње 

јединице, а избацује вертикално према горе кроз заштитну 

решетку. Расхладни круг: Јединице раде са расхладним 

медијем Р410а. Расхладни круг укључује колектор, филтер 

и сепаратор уља. Четворокраки цхангеовер вентил за 

прекретање рада грејање / хлађење и за укључивање 

дефрост циклуса рада. Јединице су вакумиране и 

преднапуњене расхладним медијем. 

Измењивач топлоте: Високо ефикасан кондензатор / 

испаривач оптимизован је за рад са Р410а. Компактна 

конструкција супротносмерног измењивача са HИ-X 

бакарним цевима захтева минималну количину расхладног 

медија у систему. Алуминијумске ламеле кондензатора / 

испаривача на спољашњој јединици су заштићене 

специјалним пластичним премазом против корозије, слане 

атмосфере, киселих киша и сл. у сврху продужења века 

трајања. 

Максимално дозвољена удаљеност од прве рачве (рефнет 

јоинта) до задње унутрашње јединице спојене на наведену 

спољашњу износи 40 м. Јединице су следећих техничких 

карактеристика: 

Спољне јединице се испоручују са конзолним 

носачима, антивибрационим подметачима, 

металним типловима и осталим прибором 

за монтажу. 
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Капацитет хлађења Qх=101 кW 

Капацитет грејања Qgr= 113 кW 

Апсорбована снага: хлађење : 26,65 кW 

                             грејање   : 27,6 кW 

Степен енергетске ефикасности: ЕЕР = 4,31 

Степен енергетске ефикасности: COP = 4,55 

Напајање: 3 пх / 380 - 415 В / 50 Hз 

Расхладни медиј: Р410А 

Стандардно подручје рада: 

хлађење: -5 °Ц до +52 °Ц спољашње температуре ДБ 

грејање:  - 20 °Ц до +24 °Ц спољашње температуре ДБ 

Пресек спојних цеви:  

                     течна фаза: 19,05 [мм] 

                     гасна фаза: 38,1 [мм] 

                     уље: 9,52 [мм] 

Ниво звучног притиска, мерено на 1м удаљености: 66 

дБ(А) 

Производ: GREE или одговарајући 

Тип: ГМВ-1010WМ/Б-X 

садржи  

ГМВ-280WМ/Б-X  

ГМВ-280WМ/Б-X  

ГМВ-450WМ/Б-X  
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2 Унутрашња каналска јединица инвертерског ВРФ система 

грејања / хлађења, следећих техничких карактеристика: 

Снага хлађења: Qх = 2,2 кW  

Снага грејања: Qг = 2,5 кW  

Апсорбована снага: 0,025 кW 

Ниво звучног притиска: 22 / 28 / 30 дБ(А) 

Запремински проток ваздуха: В = 320/400/450 м3/х 

Димензије јединице  [мм], Ш × Д × В = 710 × 450 × 200 

Маса јединице: 18,5 кг 

Пречник цеви: гасовита фаза: 9,52 [мм] 

                     течна фаза: 6,35 [мм] 

Напајање: 1 пх / 220 - 240 В / 50 Hз 

ЕСП: 0/15 Па 

У обиму испоруке: 

                             филтер ваздуха 

                             жичани даљински управљач 

Производ: GREE или одговарајући 

Тип: ГМВ-НД22ПЛ/Б-Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 Унутрашња каналска јединица инвертерског ВРФ система 

грејања / хлађења, следећих техничких карактеристика: 

Снага хлађења: Qх = 4,0 кW  

Снага грејања: Qг = 4,5 кW  

Апсорбована снага: 0,035 кW 

Ниво звучног притиска: 27 / 30 / 33 дБ(А) 

Запремински проток ваздуха: В = 540/660/750 м3/х 

Димензије јединице  [мм], Ш × Д × В = 1010 × 450 × 200 

Маса јединице: 23,5 кг 

Пречник цеви: гасовита фаза: 12,7 [мм] 

                     течна фаза: 6,35 [мм] 

Напајање: 1 пх / 220 - 240 В / 50 Hз 

ЕСП: 0/15 Па 

У обиму испоруке: 

                             филтер ваздуха 

ком 20 
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                             жичани даљински управљач 

Производ: GREE или одговарајући 

Тип: ГМВ-НД40ПЛ/Б-Т 

4 Унутрашња каналска јединица инвертерског ВРФ система 

грејања / хлађења, следећих техничких карактеристика: 

Снага хлађења: Qх = 6,3 кW  

Снага грејања: Qг = 7,0 кW  

Апсорбована снага: 0,045 кW 

Ниво звучног притиска: 29 / 33 / 35 дБ(А) 

Запремински проток ваздуха: В =610/700/850 м3/х 

Димензије јединице  [мм], Ш × Д × В = 1010 × 450 × 200 

Маса јединице: 24,5 кг 

Пречник цеви: гасовита фаза: 15,9 [мм] 

                     течна фаза: 9,52 [мм] 

Напајање: 1 пх / 220 - 240 В / 50 Hз 

ЕСП: 0/15 Па 

У обиму испоруке: 

                             филтер ваздуха 

                             жичани даљински управљач 

Производ: GREE или одговарајући 

Тип: ГМВ-НД63ПЛ/Б-Т 

ком 1 

5 Разделни бакарни "Y" комади - рачве за течну и гасну 

фазу. типови 18xФQ01А/А, 4xФQ02/А, 3xФQ03/А, 

2xМЛ01/А компл 1 

6 Бакарне цеви, тврде или полутврде, у шипкама или бунту 

које по квалитету и димензијама одговарају СРПС или 

ДИН стандардима, димензија: Ø6,35 мм, Ø9,52 мм, Ø12,7 

мм, Ø15,9 мм, Ø19,05 мм, Ø22мм, Ø28 мм, Ø35мм, Ø38мм 

према графичкој документацији компл 1 

7 Помоћни материјал за израду фреонске инсталације 

(колена, муфови, материјала за причвршћивање, 

електроде, азот и сл.), 50% од претходне ставке.  0,5 

8 Изолација производње АРМАЦЕЛ, самогасиве, са парном 

браном, израђене од синтетичког каучука (халоген фрее), 

за температуре од -40 °Ц до +105 °Ц типа АЦ или 

еквивалентно, комплет са оригиналним лепилом и 

изолационом траком за бакарне цеви, димензија  6 мм и 

13мм 

Ø35 мм дебљине 13 мм компл 1 

9 Испитивање фреонске инсталације на чврстоћу и 

непропусност азотом или компримованим ваздухом на 

притиску од Пис=30 бар у трајању од 24х И на 20 бара у 

трајању од 8 дана. Обрачун по клима систему комплет. паушално 1 

10 Вакумирање фреонске инсталације са допуном фреона. 

Количину допуњеног фреона контролисати електронском 

вагом који треба да буде у складу са техничким 

препорукама произвођача опреме. кг 20 

11 Цеви од полипропилена за одвод кондензата од 

унутрашње клима јединице у комплету са изолацијом 

дебљине 9мм димензија цеви: 

  

Ø20 мм м 200 

Ø32 мм м 60 

Ø40 мм м 20 

Ø50 мм м 20 



Strana 22 od 94 
 

12 Пратећи фазонски комади за кондензну инсталацију 

(колена, "Т" комади, редукције, шелне,...), 30% од 

претходне ставке.  0,5 

13 Кабел за електро повезивање клима јединице: 

- комуникациони кабел   ЛиyЦy   4x0,75 мм 

 

м 

 

400 

14 Пуштање клима система у рад са мерењем параметра у 

зимском и летњем периоду са израдом протокола и 

извршеним мерењима. 

 

паушално 

 

 

1 

15 Жичани контролер за управљање унутрашњим јединицама 

XК46 ком 1 

16 Припремно завршни радови у вези са отварањем и 

затварањем градилишта. 

 

пауш 1 

17 Израда додатне изолације фреонских цеви, ван објекта, 

минералном вуном дебљине 30мм у облози од Ал лима. м2 10 

18 Израда упутства за руковање и одржавање и елабората 

атестно техничке документације и обележавање опреме. пауш 1 

19 Израда носеће конструкције израђене од челичних 

кутијастих профила за монтажу спољне и унутрашњих 

клима јединица. Конструкцију треба детаљно очистити од 

рђе и масноће и антикорозивно је заштитити са два 

премаза основне боје и два премаза завршне боје. кг 100 

20 Израда канала за цевну инсталацију и враћање у 

првобитано стање м 80 

 

В ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 

*Напомена: Све позиције из предмера и предрачуна радова дате су и описане у графичким 

прилозима и текстуалној документацији. 

Целокупна инсталација водовода и канализације мора бити изведена према вазећим 

техничким прописима и на основу одобреног пројекта. Измене се могу вршити само по 

писменом одобрењу  надзорног органа. Инвеститор задржава право измене, повећања или 

изостављања појединих позиција. У случају непредвиђених радова изводјач је дужан да 

поднесе надзорном органу анализу цена па тек по одобреној цени изврши такве радове. У 

противном нема права рекламације цена.  

Обрачун ће се извршити према стварно извршеним количинама  измереним на лицу места, 

без обзира на количине у предмеру. 

Водоводне и канализационе цеви обрачунавају се м1 осовински а у јединицну меру улазе и сви 

фазонски комади и фитинзи. Код редуцира се обрачунава већи пречник. Сва потребна 

пробијања зидова, темеља и таваница, прављења жљебова за полагање цеви, рабицирања, 

зазиђивања, крпљења и малтерисања по извршеној монтажи као и постављања држача 

(анкера) за цеви, не плаћају се посебно већ су обухваћени ценом дужног метра цеви. 

    

 Опис позиције ј.мере количина 

 1. Земљани радови са полагањем цеви   

 Ископ земље до дубине 80цм од постојећег терена. 

Припрема и  полагање водоводних Ø32  са израдом веза 

на постојеће прикључке. Израда песчане постељице са 

затрпавањем и набијањем до прородне збијености земље. 

Вишак земље распланирати у оквиру нивелације терена. м' 15 

 Ископ земље до дубине 80цм од постојећег терена. 

Припрема и  полагање  канализационих цеви Ø125  са 

израдом веза на постојеће прикључке. Израда песчане 

постељице са затрпавањем и набијањем до прородне 

збијености земље. 

Вишак земље распланирати у оквиру нивелације терена. м' 24 
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 2. Унутрашњи водовод   

 Набавка и монтажа  водоводних   (ППР) ПН20 цеви и   

одговарајуцих спојница. Спајање цеви извршити према    

упутству и препоруци произвођача. У зависности од 

места уграђивања обратити пажњу на топлинску 

дилатацију. Цеви топле воде које се уграђују у зид увити 

у филц траку. 

Након извршеног пробног притиска извршити испирање 

и дезинфекцију цевовода према важећем правилнику. 

Јединачном ценом је обухваћено: 

- анкерисање висећих делова мреже обујмицама или 

конзолним носачима  на сваких 2.0-2.5 м1,  

- штемовање шлицева, и продора цеви кроз зидове и 

темеље  

- Сви неопходни фасонски и прелазни(лив-поцинк-ПЕ) 

комади одговарајућег   пречника и квалитета   

- сав спојни и заптивни материјал 

  

 Ø 15 мм-1/2" м' 12 

 Ø 20 мм-3/4" м' 21 

 Ø 32 мм-5/4" м' 28 

2,2 Испитивање водоводне мреже на водонепропусност и 

функционисање целокупне инсталације, према пропису 

за ту врсту радова. Тек након добијања потврде о 

испитивању приступити изолацији, бојењу цеви и 

затварању шлицева. Обрачун компл. Ком. 1 

2.3 Испирање и дезинфекција цевовода 

Пре пустања мрезе у погон, треба изврсити испирање,  

дезинфекцију и поновно испирање целокупне 

инсталације у потребном обиму, док се недобију 

резултати који одговарају правилнику воде за 

пице.Обрачун комплет. ком 1 

2.4 Набавка и монтажа тер.изолације Све слободне делове 

мрезе, топле и  хладне воде, који су излозени 

температурним утицајима, облозити ПЛАМАФЛЕКС 

облогом( за топловоде) или слицном, одговарајуцег 

прецника.Обрачун по м1 м' 61 

2.5 Набавка и монтажа пропусних-главних вентила са капом 

(у санитарном цвору) или тоцком, према распореду у 

семи инсталација.Обрачун по ком. 

Ø 20 мм ком 9 

 Набавка и монтажа угаоног ЕК-вентила у санитарном 

чвору (водокотлића, судопера, 

умиваоника, бидеа....) према распореду у шеми  

инсталација. 

Обрачун по ком. 

Ø 15 мм ком 20 

    

 3.Канализација   

3.1. Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ канализационих 

цеви ЈУС Г Ц6.501 са потребним фасонским комадима и 

заптивним материјалом, према  упутству произвођача. 

Цеви за зид и међуспратну конструкцију причврстити 

обујмицама са гуменом облогом одговарајућег пречника 

испод наглавка. 

Цеви у рову положити на пешчану постељицу д=10цм. 

м' 

м' 

16 

48 
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Обрачун се врши по м1 а јединачном ценом је обухваћен 

спојни и заптивни материјал, оригиналне шелне за 

качење о конструкцију (мин 1 шелна на 1.5 м) као и 

испитивање на водонепропусност према пропису за ту 

врсту радова. 

Ø  50 мм 

Ø  110 мм 

3.2 Монтажа K.G.F. уложака за шахт за обезбеђење 

водонепропусности на месту продора цеви у шахт. Сва 

секундарна бетонирања око K.G.F. уложака извршити 

полимерним водонепропусним бетоном MB30. Ценом 

позиције обухватити и сва бетонирања око KGF уложака. 

Приликом монтаже, извођач радова мора се придржавати 

нацрта из пројекта и упутства произвођача. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног улошка, за сав рад 

и потребан материјал. 

Ø  125 мм 

Ø  110 мм 
Ком 

ком 

1 

1 

3.3 Набавка, транспорт и уградња   ПВЦ сливника  

(хоризонтални или вертикални одвод) са 

самозатварајуцим отвором-суви, и пониклованом подном 

решетком дебљине 2 мм.Обрачун по комаду.Ø  50 мм ком 4 

3.4 Набавка, транспорт и уградња  зидног сифона за 

прикључење веш  или судо машине са иноx 

поклопцем.Обрачун по комаду.Ø  50 мм ком 2 

3.5 Набавка, и монтажа вентилационе капе од 

поцинкинкованог лима са потребним опсивом продора 

цеви кроз кровну конструкцију.(у цену урачунати и 

лимарске родове око продора цеви) 

Обрачун по комаду.Ø  110 мм ком 2 

    

 4.Санитарни уређаји   

 Пре набавке свих позиција под бројем 4, понуђач је 

дужан да прикаже узорке Инвеститору, након чега ће се 

извршити одабир и набавка материјала).   

4.1 Набавка, транспорт и монтажа комплетног  ЛАУРА 

ормарића ширине 60цм са умиваоником, произвођача 

ENMON или другог произвођача истих 

карактеристика.Набавка у градња сифона Ø 40 мм. 

Обрачун по комплету готовог и испробаног уређаја Компл 5 

4.2 Набавка, транспорт и монтажа комплет СИМПЛОН-

подне WC шоље типа ЈУЛИЈА од фајанса I класе 

произвођача  ENMON  или другог произвођача истих 

карактеристика. Шољу снабдети пластичним бешумним 

водокотлићем са испирном цеви типа ГЕБЕРИТ 

МОНТАНА или другог произвођача истих 

карактеристика, ПВЦ поклопцем као и сав потребни 

спојни и заптивни материјал за прикључак на 

канализацију. Обрачун по комплету готовог и 

испробаног уређаја. компл 7 

4.3 Набавка, транспорт и монтажа једноручне стојеће  

батерије за санитарне чворове  типа ЕЛЕГАНЦЕ, а за 

чајне кухиње истог типа само за кухињу. а све да су    

произвођача  ENMON  или другог произвођача истих 

карактеристика , са одговарајуцим одливним 

сифоном.Обрачун по комаду   
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 За лавабое Ком 5 

 За судопере ком 2 

4.4 Набавка, и монтажа електричног грејача воде, са 

сигурносним вентилом и прибором за уградњу и 

повезивање на водоводну на мрежу, Обрачун по 

комплету типа ARISTON VELIS EVO 100л који се 

поставља у приземљу,у санитарном чвору 7.2, одмах иза 

врата.Он снабдева топлом водом целу вертикалу 

санитарних чворова и чајне кухиње на 

спрату.Произвођач може и други али да је бојлер истих 

карактеристика. ком 1 

 Обрачун по комплету типа АРИСТОН ПРО 10 Р/3 

потисни са ниском монтажом од 10 л који се поставља у 

сутерену,у чајној кухињи, у кухињске 

елементе.Произвођач може и други али да је бојлер истих 

карактеристика. ком 1 

4.5 Набавка, и монтажа изливне славине са холендером, за 

прикључење веш и машине за прање судова на 

водоводну мрежу.Обрачун по комаду. Ком 2 

4.6 Набавка, транспорт и монтажа санитарне галантерије 

типа СH 10000 МОНДЕ(ЕНМОН) или другог 

произвођача истог квалитета. Овај комплет садржи: два 

држача пешкира ,чашу,вешалицу,тацну за сапун и држач 

тоалет папира.Обрачун по комлет. компл 7 

 огледало типа ТH-Р-16 ОКРУГЛО СА ЛАМПОМ 60X60 

произвођача ЕНМОН или другог са истим 

карактеристикама ком 5 

 четка за WC SN-07 произвођача ЕНМОН или другог са 

истим карактеристикама ком 7 

 канта за отпатке ОКРУГЛА 12 л произвођача ЕНМОН 

или другог са истим карактеристикама ком 5 

 освеживач просторија са држачем по избору инвеститора ком 5 

    

 5.Хидрантска мрежа   

 Набавка, транспорт и монтажа челичних  оцинкованих 

цеви са спојним и заптивним материјалом, свим 

потребним фазонским 

комадима и носачима и обујмицама за качење. У цену је 

урачунато: сав потребан материјал; размеравање, сечење 

и разношење цеви, монтажа, причвршћивање за греде и 

стубове, испитивање на пробни притисак, антикорозивна 

заштита аштитним 

премазом и бојење цеви. 

Ценом је такође обухваћено и пробијање отвора у 

армирано бетонском зиду за пролаз цеви и адекватна 

обрада отвора са враћањем у првобитно (технички 

исправно) стање. 

Обрачун по м' монтираног цевовода према опису.   

 Ø  65 мм-2 1/2 " м' 12 

 Ø  50 мм-2 " м' 16 

5.2 Набавка и монтажа унутрашњих хидрантских ормарића 

50мм -комплет са вентилом, спојницама, кудељним 

цревом дужине 15м и млазницом. 

Обрачун по комплету. компл 3 

5.3 Причвршћивање хидрантске мреже на таваницу 

анкерима са поцинкованим тракама. Позицијом је ком 15 
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МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: Шумско Газдинство Сремска Митровица, Паробродска бр. 2., 

Сремска Митровица 

 

Ближи услови и подаци о локацији се могу добити од следеће особе за контакт: Милан Петричевић, 

дипл.инж.шум. 062/800-46-01, а по потреби се локација може и обићи, сваког радног дана до 

последњег дана рока за подношење понуда, у времену од 09:00-14:00 часова, заједно са лицем које 

одреди Наручилац из реда својих запослених, уз претходну најаву најмање два дана пре планираног 

обиласка.  

 

 

Посебни услови: 

1. Кадровски капацитет – потребно је да понуђач има запослено лице са одговарајућом лиценцом 

за извођење следећих радова: 

- Електроинсталатерских радова 

- Водовод, канализацију и хидрантску мрежу 

- За уградњу уређаја за хлађење и грејање 

2. Стандард – СРПС ЕН ИСО 3834 – 2:2008 

Такође, понуђач мора да има минимално 30 запослених, који су радно ангажовани код понуђача и 

оспособљених за рад на захтеваним пословима. 

3. Пословни капацитет – потребно је да је понуђач у 2017, 2018 и 2019.г. извео радове у износу од 

минимално 60.000.000,00 динара, без ПДВ-а.  

 

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:  максимално 120 дана од дана увођења понуђача (Извођача радова) у 

посао. Извођач се сматра уведеним у посао уписом почетка радова у грађевински дневник, а након 

закључења уговора. 
 

ГАРАНТНИ РОК:  
 

Гарантни рок на изведене радове је минимално 2 године за све изведене радове, уколико за поједине 

врсте радова није прописан дужи рок. 

За уграђени материјал важи гарантни рок који даје произвођач.  
 

обухваћена набавка транспорт и уградња анкера, са свим 

потребним материјалом. 

Обрачун по комаду. 

5.4 Набавка и монтажа позарне хидро станице за повецање 

притиска воде у хидрантској мрези . 

Монтазу уредјаја изврсити према упутству производјаца 

са квалификованим монтазером. 

Позиција подразумева сав материјал потребан за уградњу 

пумпног постројења : 

- командног ормана у склопу уређаја 

- усисног и потисног цевовода димензије 2 1/2" са свим 

пратећим фитинзима и вентилима и мембранским 

посудама 

- пластифицираног постоља са гуменим ногицама 

- компензатор удара, неопходни вентили, гумене везе са 

цевоводима, Обрачун по комаду за монтиран и пуштен у 

рад уређај. 

Qмаx= 5.0 л/с, Hмаx= 20 м1 ком 1 
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УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: плаћање по периодичним ситуацијама, у року од минимално 8 дана, а  

максимално 45 дана од подношења ситуације. Извођач радова може испоставити највише 3 

привремене ситуације и 1 окончану ситуацију, од дана увођења у посао до завршетка радова. 
 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:  

90 дана од дана отварања понуда. 

Почетак радова по позиву наручиоца након потписаног уговора. 
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Прилог бр.4 
4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  и  76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( у даљем тексту: Закон) И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИH УСЛОВА: 

4.1.1.   Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из  члана 75. Закона и додатни услови  

из члана 76. Закона  

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ  (члан 75. Закона)  

 

Понуђач  у поступку јавне набавке мора доказати да:  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;  

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

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

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;  

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако 

је таква дозвола предвиђена посебним прописом.  

 

Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито 

наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде. 

 

4.1.2. Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чл. 76.  Законом о јавним 

набавкама, које понуђач мора да испуни 

 

Наручилац захтева додатне услове за учешће.  

 

4.2.   Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  понуђач је дужан да за подизвођаче достави 

доказе о испуњености обавезних услова за учешће наведених у члану 75. став 1 тачке 1) до 4) Закона.  

 

4.3.   Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе   понуђача у складу са чланом 81. 

Закона 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне 

услове за учешће из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона. Изјаву из члана 75. став 2. Закона, мора 

сачинити сваки понуђач из групе понуђача. Додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају 

заједно. 

 

4.4.   Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. ЗЈН 

Редни 

број 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 75. 

ЗАКОНА КОЈЕ ПОНУЂАЧ 

МОРА ДА ИСПУНИ 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИH УСЛОВА 

1. 
Право на учешће у поступку има 

понуђач ако је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан  

у одговарајући регистар. 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда.  
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ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције 

за привредне регистре.  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Копија личне карте или 

пасоша. 

Напомена:  

1. У случају да понуду подноси група 

понуђача, овај доказ доставити за сваког 

учесника из групе; 

2. У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача, 

доставити за сваког од њих). 

2. 
Право на учешће у поступку има 

понуђач уколико он и његов 

законски заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела  

3. као члан организоване 

криминалне групе, 

4.  није осуђиван за кривична дела 

против привреде, 

5.  кривична дела против животне 

средине,  

6. кривично дело примања или 

давања мита,  

7. кривично дело преваре. 

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене 

евиденције, односно Уверење првостепеног 

суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривично дело против привреде, 

кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре. За побројана 

кривична дела надлежни судови, чија уверења  

је потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште 

правног лица   и 

- Виши суд у Београду (посебно одељење за 

организовани криминал) да није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе. 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ПРАВНОГ 

ЛИЦА: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, према месту рођења или 

месту пребивалишта лица, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 

 Напомена:  

- У случају да понуду подноси правно лице 

потребно је доставити ове доказе и за правно 

лице и за законског заступника; 

- У случају да правно лице има више 

законских заступника за сваког од њих треба 

доставити ове доказе; 
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- У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за сваког 

учесника из групе; 

- У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача, 

доставити за сваког од њих). 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, према месту рођења или 

месту пребивалишта лица, да није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против заштите животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. 

ВАЖИ ЗА СВЕ: Ови докази не могу бити 

старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

3. 
Право на учешће у поступку има 

понуђач ако је измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 

територији. 

ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1. Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе 

и 

2. Уверење надлежне управе локалне 

самоуправе (Управе јавних прихода града, 

односно општине) да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода.  

Напомена:  

- Уколико је понуђач у поступку  

приватизације, уместо два горе наведена 

доказа треба да достави уверење Агенције за 

приватизацију да се налази у поступку 

приватизације; 

- У случају да понуду подноси група 

понуђача, ове доказе доставити за сваког 

учесника из групе; 

- У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих). 

- ВАЖИ ЗА СВЕ: Ови докази не могу бити 

старији од два месеца пре отварања 

понуда. 
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4. Право на учешће у поступку има 

понуђач који поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 

2. Закона (на обрасцу из конкурсне 

документације – поглавље 11) – под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу, 

оверену печатом и потписану од стране 

одговорног лица понуђача. 

Напомена:  

У случају да понуду подноси група понуђача, 

Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача и оверена печатом. 

5. Додатни услови прописани чланом 

76.закона које понуђач мора да 

испуни. 

Пословни и кадровски капацитет. 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИH УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧ 

МОРА ПОДНЕТИ СВАКИ ЗАHТЕВАНИ ДОКУМЕНТ у складу са горе наведеним Упутством, 

искључиво у облику, форми, старости  и др. – како захтева наручилац. 

НАПОМЕНЕ: 

- Докази о испуњености обавезних услова из члана 75. (осим изјаве из члана 75. став 2. Закона) 

могу се доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели 

уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. Уколико понуђач у остављеном, примереном року 

који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених 

доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач није дужан да доставља доказе који су 

јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је дужан да, у том случају, у 

понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова  јавно 

доступни. 

- Понуђач не мора да доставља доказе да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 

1. тачка 1) до 4) ЗЈН, уколико је уписан у Регистар понуђача код Агенције за привредне 

регистре. У том случају подносилац понуде треба да достави Извод  из регистра понуђача 

Агенције за привредне регистре или уколико то не доставља, онда мора обавезно да наведе 

интернет страницу на којој су ти подаци јавно доступни и где наручилац може да провери тај 

податак. 

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе, у складу са чланом 79. став 7. Закона. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 

докази из члана 75. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

- Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде. 

4.5.   Битни недостаци понуде у складу са чланом 106. Закона 

Понуђач ће понуду одбити као неприхватљиву у складу са чланом 106. ЗЈН уколико: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 

могуће упоредити је са другим понудама. 

Под  другим недостацима понуде, због којих неће бити могуће утврдити стварну садржину понуде или 

неће бити могуће упоредити је са другим понудама,  сматраће се ако нису испуњени следећи захтеви 

или је поступљено противно следећим захтевима: 

– Понуда мора обухватити целокупан предмет набавке, све ставке у понуди. Понуда поднета за 

делимичан број ставки је неприхватљива. 

– Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, 

откуцана или читко попуњена штампаним словима. Понуђачима је доступан табеларни део 

обрасца понуде у електронској форми, са омогућеним  уписом тражених параметара. Није 

дозвољено попуњавање графитном оловком. По потреби, обрасци се могу фотокопирати. 

– Понуда не сме да садржи варијанте. 

– Понуђач доставља понуду у једној ковери, затвореној на начин да се приликом отварања може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отварају. На коверти мора бити залепљен образац из 

поглавља 1.6. - Пропратни образац.  

– Понуда се доставља у оригиналу, мора садржати потпис одговорног лица  понуђача или лица 

које има овлашћење да потпише понуду у име понуђача на свим обрасцима, у супротном сматра 

се да понуда има битне недостатке, с обзиром да наручилац неће бити у могућности да утврди 

веродостојност исте. 

– Свака исправка вршена у понуди, додаци између редова, брисања и сл. - обавезно морају 

бити избељени коректором и правилно попуњени, а место начињене грешке парафирано и 

оверено печатом понуђача. Уколико исправке нису вршене на наведени начин сматра се да 

понуда има битне недостатке, с обзиром да наручилац неће бити у могућности да утврди  њену 

стварну садржину. 

– Понуда мора бити сачињена на српском језику. Превод документа на српски језик мора бити 

сачињен како је објашњено у глави 5, поглавље број 5.1. конкурсне документације. 

– Понуда мора да испуњава све тражене ТЕHНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, према Прилогу 

бр. 3. Уколико понуда не садржи све податке који су захтевани у делу ''техничке карактеристике'' 

као и ако документација није преведена на српски језик, сматраће се да оваква понуда има битни 

недостатак. 

– Понуђач доставља попуњен, потписан и печатиран образац у оквиру Поглавља број 3. Техничке 

карактеристике (спецификације) предмета јавне набавке, чиме исти потврђује да је у потпуности 

упознат са захтеваним Техничким карактеристикама (спецификацијама) и да ће исте у целости 

испунити уколико њему буде додељен уговор, што потврђује потписом и печатом овог обрасца. 

– Понуда мора да садржи (да се састоји) од свих докумената наведених у поглављу 4.4. ове 

конкурсне документације. 

 

Од ПОНУЂАЧА  се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације 

које су садржане у конкурсној документацији.   
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4.5. Додатни услови и упутство како се доказује испуњеност додатних услова (из чл. 76. Закона) 

 
ДОДАТНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ 

МОРА ДА ИСПУНИ (СHОДНО ЧЛАНУ 76. 

ЗАКОНА) 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИH УСЛОВА 

 

Право на учешће у поступку има понуђач ако 

располаже неопходним кадровским 

капацитетом и то: 

ДА ИМА РАДНО АНГАЖОВАНИH, у складу са 

Законом о раду: 

➢ 1 (једног) дипломираног грађевинског 

инжењера, са важећом лиценцом: 410 и 

414 

410 – Инжењерске коморе Србије 410, 

Односно Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре ГИ 04-01.1   

 

414 - Инжењерске коморе Србије 414, 

Односно Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре ГИ 04-02.1   

➢ 1 (једног) дипломираног инжењера 

машинства:  430. 

430 - Инжењерске коморе Србије 430, 

Односно Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре МИ 06-01.1 

➢ 1 (једног) дипломораног инжењера 

електротехнике: 450 или 451. 

450 - Инжењерске коморе Србије 450, 

Односно Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре ЕИ 05-01.1 

451 - Инжењерске коморе Србије 451, 

Односно Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре ЕИ 05-02.1 

➢ најмање 30 (тридесет) грађевинских 

радника (ССС+ВКВ+КВ). 

Од чега су: 

- 4 зидара 

- 3 водоинсталатера 

- 20 помоћних радника 

- 3 електричара 

 

 

 

 

Понуђач је дужан да под овом тачком достави: 

 

1. Списак свих радно ангажованих лица.  

Попуњена, оверена и потписана Изјава понуђача 

о довољном кадровском капацитету (Образац 

бр.12). Ову Изјаву понуђач прилаже уз понуду у 

оригиналу, обзиром да је сам сачињава. 

 

2. За број лица и њихове звања и квалификације, 

коју захтева наручилац, понуђач је дужан да за 

сваког од њих достави следеће доказе, који могу 

бити у обичним фотокопијама:  

за дипломиране инжењере (грађевине, 

електротехнике, машинства):  

важећу лиценцу за наведено лице, издату од 

стране Инжењерске коморе Србије. Фоткопија 

захтеване лиценце оверене лиценцним печатом и 

потписом власника лиценце, као и потврда 

Инжењерске коморе Републике Србије да је 

лиценца важећа у време подношења понуде, 

односно достављањем интернет адресе на којој 

се може проверити да ли је лиценца важећа у 

време подношења понуде. 

-за запослене који су оспособљени за послове 

који се захтевају, потребно је приложити 

уговоре о радном ангажовању (уговор о раду, 

уговор о делу, уговор о ауторском делу, 

допунски рад и сл.). 

 

Уговори о радном ангажовању МОГУ бити 

сачињени и после датума када је објављен позив 

за подношење понуда, све до тренутка предаје 

понуде. 

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА РАСПОЛАЖЕ 

НЕОПHОДНИМ КАДРОВСКИМ 

КАПАЦИТЕТОМ у целом периоду трајања 

уговора о извођењу грађевинских радова, 

узевши у обзир и евентуална продужења 

важности уговора. 

 

Напомена:   

-У случају да понуду подноси група понуђача, 

овај додатни услов они испуњавају заједно. 

- За подизвођача се не доставља доказ о 

испуњености овог додатног услова. 
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Право на учешће у поступку има понуђач ако 

располаже неопходним пословним 

капацитетом:  

 

- да је у току претходне пословне 2017., 2018 и 

2019. године успешно извршио радове који су 

предмет ове јавне набавке (радове на 

реконструкцији, санацији и адаптацији или 

изградњи нових објеката, у укупном износу од 

најмање 60.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

Понуђач располаже неопходним пословним 

капацитетом ако је: 

 

-      увео систем менаџмента квалитетом у 

складу са захтевима стандарда ИСО 9001 

-       увео систем заштите животне средине и  

превенције заштите у складу са захтевима 

стандарда ИСО 14001 

-   увео систем заштите здравља и безбедности 

на раду у складу са захтевима стандарда ОХСАС 

18001 

- Увео систем менаџмента енергијом у складу 

са захтевима стандард ИСО 5001  

Понуђач је дужан да под овом тачком достави: 

- Потписана и оверена Референтна листа 

Образац бр. 13 и потврде наручилаца (образац 

бр. 13.1.) у оригиналу, којима се доказује да је 

понуђач у 2019. години извео наведене радове 

 

- Фотокопија важећих сертификата  ИСО 9001, 

- Фотокопија важећих сертификата  ИСО 14001 

- Фотокопија важећих сертификата  ОХСАС 

18001 

- Фотокопија важећих сертификата  ИСО 5001 

Наручилац може да тражи на увид оригинал 

сертификата. 

Напомена: 

- Ако понуду подноси група понуђача, овај 

услов испуњавају заједнички 

- Ако понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

мора сам да испуњава тражени услов 

 
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИH И ДОДАТНИH УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

ПОНУЂАЧ МОРА ПОДНЕТИ СВАКИ ЗАHТЕВАНИ ДОКУМЕНТ, искључиво у облику, форми, 

оне старости и од оног издаваоца-како захтева наручилац.  

 

4.6. НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ДОКАЗИВАЊА УСЛОВА 

 

- Понуђач не мора да доставља доказе да испуњава обавезне услове за УЧЕШЋЕ из члана 75, 

став 1, тачка 1 до 4 ЗЈН, уколико је уписан у регистар Понуђача код Агенције за привредне 

регистре. У том случају понуђач треба да достави Извод из регистра понуђача Агенције за 

привредне регистре,односно  да наведе интернет страницу на којој су ти подаци јавно 

доступни и где наручилац може да провери тај податак. Наручилац је свакако обавезан да 

провери да ли је понуђач уписан у регистар понуђача пре протека рока за достављање понуда,  

чак и ако понуђач није доставио  извод или навео интернет страницу, па ако се утврди да је 

уписан  – сматраће се да су испуњени обавезни услови за УЧЕШЋЕ из члана 75, став 1, тачка 

1 до 4 ЗЈН ( начелни правни став Републичке комисије за заштиту права). 

 

- Докази о испуњености ОБАВЕЗНИH услова из члана 75. Закона, (осим изјаве из члана 75 став  

2 Закона) могу се доставити у виду неоверених копија, а докази о испуњености ДОДАТНИH 

услова из члана 76. Закона, могу се доставити у виду неоверених копија, осим потврда/изјава 

које се захтевају од понуђача-које морају бити оригиналне (јер их понуђач сам и сачињава за 

потребе учешћа у овој јавној набавци).  

 

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи 
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од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, његова 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Наручилац задржава право да приликом стручне оцене понуда провери тачност наведених 
података у потврдама и другим доказима које подноси понуђач уз своју понуду, ради доказивања 

испуњености додатних услова. Уколико наручилац утврди да подаци из потврда и других доказа нису 

тачни, понуда понуђача биће одбијена као неприхватљива.  

 

У случајевима из претходне две алинеје, уколико наручилац одбије понуду понуђача јер није доставио 

тражене доказе или се исти покажу као нетачни, наручилац може да позове следећег прихватљивог 

понуђача са ранг листе да достави тражене доказе, све док не дође до понуђача који ће доставити све 

тражене доказе. 

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

надлежних органа. Тако ,  ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК не морају да достављају  Извод 

из регистра Агенције за привредне регистре. 

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен 

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

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач је дужан да, у том случају, 

у понуди наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно 

доступни.  

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе, у складу са чланом 79. став 7. Закона. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не 

издају докази из члана 75. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану 

изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

- Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин.  

- Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде.  

 

4.7.  Битни недостаци понуде у складу са чланом 106. Закона 

 

Наручилац ће понуду одбити као неприхватљиву у складу са чланом 106. ЗЈН уколико: 

 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за УЧЕШЋЕ;  

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за УЧЕШЋЕ;  

3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења како је захтевано, тј. ако се у стручној 

оцени понуда утврди да је достављено средство обезбеђења из тог разлога ненаплативо;  

4) је понуђен краћи рок важења понуде од рока одређеног у конкурсној документацији;  

5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или 

није могуће упоредити је са другим понудама.  

 

Под другим недостацима понуде, због којих неће бити могуће утврдити стварну садржину понуде 

или неће бити могуће упоредити је са другим понудама, сматраће се ако нису испуњени следећи 

захтеви или је поступљено противно следећим захтевима: 

 

1. Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, 

недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима. Није дозвољено 

попуњавање графитном оловком. По потреби, образци се могу фотокопирати.  

 



Strana 36 od 94 
 

2. Понуда не сме да садржи варијанте.  

3. Понуда мора бити достављена у збирном омоту – коверти или кутији. Збирни омот мора бити  

затворен на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На коверти/кутији мора бити залепљен или дословно преписан образац из поглавља 1.6. 

конкурсне документације. Докази о испуњености обавезних услова за учешће подносе се у 

једном примерку. Остали обрасци, средства обезбеђења, модел уговора итд. подносе се 

онако како је наручилац навео у упутствима ове конкурсне документације.  

4. Свака исправка вршена у понуди, додаци између редова, брисања и сл. - морају бити 

избељени коректором или прецртани (тако да се јасно види шта је важећа понуда) и 

правилно попуњени, а место начињене грешке оверено печатом понуђача и парафирано од 

стране понуђача.  

 

Уколико исправке нису вршене на наведени начин, те наручилац није у могућности да утврди њену 

стварну садржину, сматраће се да понуда има битне недостатке.  

 

5. Понуда мора бити сачињена на српском језику. Превод документа на српски језик мора бити 

сачињен како је објашњено у глави 5., поглавље 5.1. конкурсне документације.  

6. Понуђене јединичне и укупна цена , са и без ПДВ, морају бити исказане у Обрасцу понуде. 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи понуђене 

цене садржани у обрасцу понуде,  попуњени према захтевима образца и оверени потписом 

и печатом одговорног лица понуђача. Стога ова конкурсна документација не садржи засебан 

образац структуре цене. Ако понуђач  у Образцу понуде није правилно и у целини попунио 

податке о основним елементима понуђене цене, сматраће се да није сачинио образац структуре 

цене, што представља битан недостатак понуде (неће моћи да се утврди стварна садржина 

понуде)  и понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

 

Да ли су правилно исказане Укупне цене, Комисија за јавну набавку проверава на отварању понуда  и 

приликом стручне оцене понуда, полазећи од јединичних цена, а у случају неслагања поступиће у 

складу са Законом. 

 

Уколико се рачунска грешка уочи у поступку отварања понуда, а присутан је овлашћени представник 

тог понуђача, рачунска грешка се може отклонити на записнику о отварању понуда, у складу са 

Законом. 

 

7. Понуда мора да садржи (да се састоји) од свих докумената наведених у поглављу 5.2. ове 

конкурсне документације.  

8.  Средства финансијског обезбеђења морају бити поднета искључиво у траженом  смислу, 

у облику и форми како наручилац захтева у конкурсној документацији. 

 

 

ОД ПОНУЂАЧА СЕ ОЧЕКУЈЕ ДА ДЕТАЉНО ПРОУЧИ СВА УПУТСТВА, ОБРАСЦЕ, 

УСЛОВЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈЕ КОЈЕ СУ САДРЖАНЕ У КОНКУРСНОЈ 

ДОКУМЕНТАЦИЈИ. 
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Прилог бр.5 

5. 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, а од којих захтева и 

околности зависи прихватљивост понуде. 

 

5.1.Језик на којем понуда мора бити састављена  

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, 

понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски 

језик. Превод мора бити сачињен и оверен од стране овлашћеног сталног судског преводиоца, нотара 

или другог надлежног органа за сходни страни језик државе из које је понуђач. 

 

5.2.Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена  

 

Понуђачи понуде могу да пошаљу поштом или предају лично на адресу: 

ШГ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Паробродска 2, 22000 Сремска Митровица 

  

Могућност подношења понуде у електронском облику , наручилац не предвиђа. 

 

Понуда мора бити у затвореној коверти или кутији на коверти/кутији залепљеним обрасцем из 

поглавља 1.6. Пропратни образац или дословно преписаним обрасцем из поглавља 1.6. Пропратни 

образац. 

Понуда мора да садржи следеће: 

 

1. Доказе којима се доказује испуњеност обавезних услова за учешће понуђача у поступку 

јавне набавке из члана 75. Закона, у облику и форми према упуствима које је дао наручилац. 

 

Доказе за обавезне услове из члана 75 став 1 тачка 1, 2 и 4, не мора да доставља понуђач који је уписан 

у регистар понуђача Агенције за привредне регистре до дана истека рока за подношење понуда.   

2. Доказе којима се доказује испуњеност додатних услова за УЧЕШЋЕ понуђача у поступку 

јавне набавке из члана 76. Закона, према поглављу 4.5. Додатни услови и упутство како се 

доказује испуњеност обавезних услова (из чл. 76. Закона) ове конкурсне документације. 

Напомена: Наведени документи, обрасци потврда и изјава којима се доказује испуњеност захтеваних 

додатних услова, достављају се на начин и у форми како је то детаљно описано у тачки 4.5. ове 

конкурсне документације.  

 

3. Потписан и оверен печатом понуђача  Образац техничких спецификација из поглавља 3 

конкурсне документације, за сваку партију за коју се понуда подноси, као потврда да је 

понуђач  у потпуности сагласан и у целости упознат са захтеваним техничким спецификацијама 

за радове који су предмет ове јавне набавке , као и да ће исте у целости испунити у складу са 

осталим захтевима Наручиоца. 

 

4. Попуњен, потписан и оверен печатом Образац понуде и то: општи део (подаци о понуђачу/ 

подизвођачу/члану групе) и конкретни део – услови понуде за сваку партију за коју се 

подноси понуда. Код заједничке понуде понуда садржи обавезно и Споразум, као и Изјаву о 

именовању носиоца посла ако су се учесници групе понуђача тако договорили.  Образац понуде 

мора бити попуњен, потписан и оверен печатом, на сваком месту где то поставља захтев 

образца.;   

 

5. Попуњен, потписан на предвиђеном месту и оверен печатом на последњој страни   
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Модел уговора.  МОДЕЛ УГОВОРА је у конкурсној документацији, а приликом израде 

конкретног уговора ће се дефинисати поједине одредбе. Члан 2 модела уговора понуђач не треба  

да попуњава.  Модел уговора понуђач доставља уз понуду у једном примерку.   

 

6. Средство финансијског обезбеђења и то:  

 

- за озбиљност понуде – подноси се једна потписана и оверена печатом бланко соло меница, доказ 

о регистрацији менице која се доставља и по један попуњен, потписан и оверен печатом образац 

меничног овлашћења у оригиналу, (образац је дат у конкурсној документацији). 

 

- ОП образац и картон депонованих потписа, у једном примерку ,који могу бити у обичним 

фотокопијама. 

 

7. Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона, (поглавље 11.1. конкурсне документације).  

 

8. Попуњена, потписана и оверена печатом Изјава о независној понуди, (поглавље 10.1. 

конкурсне документације).  

 

Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, као и докази које захтева 

наручилац у циљу могућности упоређивања понуда и утврђивања стварне садржине понуда, већ су 

наведени су у поглављу 4.7. конкурсне документације и они, уколико нису испуњени, представљају 

битне недостатке понуде. 

 

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 да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце 

дате у конкурсној документацији (Изјава чланова групе дата је у поглављу 6.2. конкурсне 

документације), изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу ( нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75 став 2 

Закона...) који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

 

5.3. Варијанте 

 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

5.4. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

 

 

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или 

опозове своју понуду на исти начин на који је поднео понуду, са ознаком: 

 

"Измена понуде", "Допуна понуде" или "Опозив понуде" за јавну набавку радова-

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА 2020.ГОД., Редни број јавне набавке: 12. 

 

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 измени, допуни или опозове своју понуду. 
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5.5.Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

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

понуда  

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

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

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

 

5.6. Понуда са подизвођачем 

 

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

 

- у Обрасцу понуде наведе опште податке о подизвођачу, проценат укупне вредности набавке 

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

који ће извршити преко подизвођача;  

 

- попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о подизвођачу“ из конкурсне 

документације;  

 

- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин предвиђен у поглављу 

4.2. конкурсне документације.  

 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

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

испуњености услова. 

 

5.7. Заједничка понуда  

 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,  који садржи: 

 

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

- опис послова сваког од понуђачаиз групе понуђача у извршењу уговора;  

 

- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

 

- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;  

 

- податке о понуђачу који ће издати рачун;  

 

- број текућег рачуна на који ће бити вршена плаћања;  

 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  
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За сваког понуђача из групе понуђача мора да се попуни, овери печатом и потпише образац „Подаци о 

понуђачу који је учесник у заједничкој понуди“ из конкурсне документације. Група понуђача може да 

се определи да обрасце потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити обрасце. 

ИЗЈАВА чланова групе понуђача о именовању носиоца посла, дата је у конкурсној документацији уз 

Образац понуде, у поглављу 6.2. 

 

Изјаву о независној понуди и Изјаву о поштовању обавеза из члана 75 став 2 Закона, не може у име 

осталих да потпише носилац посла, ови обрасци морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког понуђача из групе понуђача. 

 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1) до 4) Закона. Додатне услове за учешће из члана 76 Закона испуњавају заједно. 

 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

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

 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

5.8.Захеви у погледу места извршења, променљивости цена, начина и услова плаћања и других 

околности од којих зависи прихватљивост понуде  

 

Све је дефинисано у глави 3. ове конкурсне документације. 

 

5.9. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без пореза на додату вредност (ПДВ). 

Понуђеном ценом, сматра се укупна цена без пореза на додату вредност (ПДВ), те се ова цена 

посматра са аспекта  прихватљивости  понуде.  

 

Цена мора бити исказана као коначна, са свим урачунатим трошковима и попустима.  

Цене у понуди обухватају рад и материјал извођача радова и исказују се ФРАНКО ГРАДИЛИШТЕ 

НАРУЧИОЦА. 

Исказана цена мора да обухвати: сав материјал, сав рад, превозне трошкове, алат и механизацију, 

режијске трошкове, заштиту на раду радника, чување и обезбеђење градилишта, опреме и трећих лица, 

испитивање и атестирање употребљених материјала и изведених радова, обавезе које представљају 

јавни приход и предвиђену добит извођача радова, трошкове осигурања робе и радника, трошкове 

амбалаже, трошкове одношења смећа и отпада након завршетка радова, све припремне радове, 

завршне радове, друге пратеће радове, непредвиђене и додатне радове  итд., све попусте и све друге 

трошкове, а све по систему “КЉУЧ У РУКЕ”.          

Јединичне цене су  фиксне и не могу се мењати, током целог периода важности уговора. 

Цена је фиксна и не може се мењати, током целог периода важности уговора, као ни у случају 

продужења рока за извршење уговорних обавеза.  

 

Извођач радова (изабрани понуђач) нема право на повећање цене, по било ком основу. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 

меродавним.   
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5.10.  Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача  

 

Понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза средством финансијског обезбеђења, како следи. 

 

ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, УЗ ПОНУДУ, обавезно се прилаже: 

 

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА, оверена само печатом и потписом понуђача,  

 

 

- ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са Одлуком о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ 

бр.56/11), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету („Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 

5/2003 и „Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011)).  

 

- МЕНИЧНО ПИСМО (попуњено, печатом оверено и потписано) чији је образац у прилогу, у 

коме понуђач уписује износ 10% од вредности понуде (понуђене укупне цене, без ПДВ).  

 

-У једном примерку  КАРТОН ДЕПОНОВАНИH ПОТПИСА, који могу бити у обичним 

фотокопијама. (Ако лице  које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за 

заступање привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник 

је менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о 

облигационим односима.).  

 

Гаранцију за озбиљност понуде (меницу) наручилац ће наплатити у целости у случају да понуђач који 

наступа самостално или са подизвођачем или као овлашћени члан групе понуђача: 

 

- Након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или мења своју понуду;  

 

- Ако му је додељен уговор, а он благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

 

- Ако му је додељен уговор, а он не достави тражена средства финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла и остала тражена средства.  

 

- У случају да било који од наведених докумената није приложен у захтеваном облику, односно 

ако се у стручној оцени понуда утврди да је достављено средство обезбеђења из тог разлога 

ненаплативо, понуда ће бити оцењена као неприхватљива. 

 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач ће, уколико понуђачу буде одлуком наручиоца додељен 

уговор, приликом закључења уговора, доставити: 

 

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача,  

 

- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са Одлуком о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ 

бр.56/11), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету („Сл.гл.РС“ бр.3/2002 и 

5/2003 и „Сл.гл.РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011)).  

 

- МЕНИЧНО ПИСМО чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено 

и оверено и у коме понуђач уписује износ 10% од уговореног износа,без ПДВ, а у циљу 

доброг извршења посла, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока за изведене 

радове по уговору и свих његових евентуалних анекса. 
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ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, понуђач са којим је закључен уговор ће, 

У ТРЕНУТКУ ПРИМОПРЕДАЈЕ ИЗВЕДЕНИH РАДОВА, доставити: 

 

- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача, 

- ПОТВРДУ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са Одлуком о 

ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11 и 

80/2015), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и 

"Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон)) 

- МЕНИЧНО ПИСМО чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и 

оверено, и у коме понуђач уписује износ од 10% од укупно уговорене вредности партије у 

динарима без ПДВ, а у случају да извођач не изврши обавезу отклањања грешака у гаратном року, са 

роком важности пет дана дуже од гарантног рока за извршене радове. 

 

У прилогу:  - Образац меничног писма - за озбиљност понуде 

                    - Образац меничног писма - за извршење уговора 

                    - Образац меничног писма - за отклањање грешака у гарантном року 

 

5.11 .  Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима  

            на располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

Информације у вези са проверавањем, објашњењем, мишљењем и упоређивањем понуда, као и 

препоруке у погледу избора најповољније понуде, неће се достављати понуђачима, као ни једној 

другој особи која није званично укључена у процес, све док се не објави име изабраног понуђача. 

 

Наручилац се обавезује да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у конкурсној 

документацији који су посебним прописом утврђени као поверљиви. 

 

Понуђач је обавезан да у својој понуди назначи који се од достављених документа односи на државну, 

војну, службену или пословну тајну. 

 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете 

понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава. 

 

Чланови комисије за јавну набавку морају да чувају податке и поступају са документима у складу са 

степеном поверљивости. 

 

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената 

критеријума и рангирање понуде. 

 

5.12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу  и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5 (пет) дана пре истека 

рока за подношење понуда.  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано 

лице ће упутити лично или поштом на адресу наручиоца: ул. Паробродска бр. 2, Сремска 

Митровица, или истовремено на две електронске адресе: milan.petricevic@sgsmitrovica.rs  и 
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milan.gadzuric@sgsmitrovica.rs  са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима 

конкурсне документације за јавну набавку радова: 

 

АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 2020.год. Редни број јавне набавке: 12 

Уколико се комуникација врши електронским путем, то се може вршити искључиво на означене 

електронске адресе и искључиво у радно време наручиоца, радним даном од 07,00 до 15,00 часова, 

субота и недеља су нерадни дани. У супротном, ако се комуникација врши мимо овог радног времена, 

сматраће се да је наручилац Захтев за додатним информацијама или појашњењима  примио првог 

наредног радног дана, у радно време, у односу на чега ће се посматрати благовременост захтева. 

 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 

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

дозвољено. 

 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона и то: 

писменим путем, што значи  путем поште, електронске поште или факсом. 

 

 

5.13. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 

отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача, исправљање 

рачунских грешака 

 

После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева 

од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, 

а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Уколико наручилац 

оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача 

односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 

наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид). 

 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Уколико се рачунска грешка уочи у 

поступку отварања понуда, а присутан је представник тог понуђача, иста се може отлклонити и на 

записнику о отварању понуда, у складу са законом. 

 

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

 

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

неприхватљиву. 

 

5.14. Критеријум за оцењивање понуде 

 

Критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА. 

У случају да два или више понуђача имају исту цену,  као повољнија ће се вредновати понуда која има 

дужи рок плаћања. Уколико два или више понуђача имају и претходно наведено исто, наручилац ће 

уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 

понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће 

бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 

одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 

одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 



Strana 44 od 94 
 

уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 

путем жреба. 

 

5.15. Обавезе понуђача по чл. 74. став 2.  Закона 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица, сноси понуђач.  

 

5.16. Обавезе понуђача по чл. 75. став 2. Закона  

 

Право на УЧЕШЋЕ у поступку има понуђач који  ПОШТУЈЕ ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИH ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,  И КОЈИ  НЕМА ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ.  

Образац ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА из члана 75 став 2 Закона, која је дата под пуном 

моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, дат је  у поглављу 11.1. ове конкурсне 

документације. 

 

5.17. Начин и рок подношења захтева за заштиту права 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у 

њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права се може 

поднети непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. 

Уколико се захтев подноси електронским путем или факсом, то се може вршити искључиво на напред 

означену електронску адресу и број факса (наведено у поглављу 5.13. конкурсне документације) и 

искључиво у радно време наручиоца, радним даном од 07,00 до 15,00 часова, субота и недеља су нерадни 

дани. У супротном, ако се комуникација врши мимо овог радног времена, сматраће се да је наручилац 

Захтев за заштиту права примио првог наредног радног дана, у радно време, у односу на чега ће се 

посматрати благовременост захтева.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка, против сваке радње наручиоца, осим 

ако Законом није другачије одређено.  

 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 

наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављањабез обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. 

став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

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

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 

десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне 

набавке мале вредности и доношења одлукео додели уговора на основу оквирног споразума у складу са 

чланом 40а ЗЈН. 

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 
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за подношење захтева из ст.3 и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 

рока.  

 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. ЗЈН. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права 

Уз захтев за заштиту права прилаже се потврда о уплати таксе.  

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

таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи 

следеће: 

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

    (2) да представља доказ о извршеној уплати републичке административне таксе (у потврди мора 

јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована); 

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

    (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06 

    (5) шифру плаћања: 153 или 253; 

    (6) позив на број: 67/19; 

    (7) сврха: такса за ЗЗП; наручилац ЈП“Војводинашуме“ Петровардин, Прерадовићева 2;  број јавне  

набавке 12/20 – АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 2020.год - (за потребе ШГ''Сремска 

Митровица''); 

    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

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

уплата таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке 

административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата републичке административне таксе; 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која 

садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, 

за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 

банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

У поступцима заштите права износи такси које је дужан да уплати подносилац захтева су: 

1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда; 

2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда; 

5.18. Рок у којем ће бити достављен уговор о јавној набавци 

 

Наручилац доставља уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) 

дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чл. 149. став 6. ЗЈН. 

УГОВОРИ ЋЕ СЕ ЗАКЉУЧИТИ СА ИЗАБРАНИМ ПОНУЂАЧЕМ. 

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најприхватљивијим понуђачем. 
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ОБАВЕШТАВАЈУ СУ ПОНУЂАЧИ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ УПОТРЕБА 

ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА. 

5.19. Рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци 

 

Наручилац доставља уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) 

дана од дана истека  рока за подношење захтева за заштиту права.  

 

Наручилац ће, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона, пре истека рока за подношење захтева 

за заштиту права, закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда.  

 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 

може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим  понуђачем. 

 

5.20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ (ЧЛАН 82. Закона о јавним набавкама) 

 

Наручилац МОЖЕ одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;  

 

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 МОЖЕ одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

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

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 

за подношење понуда. 

 

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити: 

 

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;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама.  
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Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на 

поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврстан. 

 

У складу са изменама и допунама Закона о јавним набавкама (објављеним у „Сл.гл.РС“ број 68/15), 

Наручилац у овој конкурсној документацији НЕ ТРАЖИ додатно обезбеђење испуњења уговорних 

обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци. 

 

5.21. РОК ВАЖНОСТИ УГОВОРА, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА :  

Уговор се закључује на период од годину дана, рачунајући од дана када су га потписале обе уговорне 

стране.  

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци БЕЗ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ПОВЕЋАТИ ОБИМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, С ТИМ ДА СЕ ВРЕДНОСТ УГОВОРА МОЖЕ 

ПОВЕЋАТИ НАЈВИШЕ ДО 5% од вредности уговора, о чему је наручилац дужан да донесе одлуку у 

складу са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.  

 

Измена уговора о јавној набавци је могућа, у складу са Законом о јавним набавкама, и у смислу да се 

рок трајања уговора може продужити уз сагласност воље обе уговорне стране, закључењем анекса 

уговора, уколико до истека уговореног трајања рока уговора, укупно уговорени радови не буду 

реализовани, а наручилац има и даље потребу за предметним радовима, уколико укупно извршени 

радови по уговору и анексу не прелазе укупно уговорену вредност уговора.  

 

У ПОГЛЕДУ УГОВОРЕНЕ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА  И ВИСИНЕ УГОВОРЕНИH 

ЈЕДИНИЧНИH ЦЕНА, НИСУ МОГУЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА. 

 

Остале измене и допуне уговора о извођењу радова, могуће су само из нарочито оправданих, 

објективних околности, под условом да се не мењају укупно уговорена вредност уговора и јединичне 

цене добара, а све у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних 

страна. 
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         Прилог бр.6 

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, ИЗЈАВА чланова групе понуђача 

 

Напомене:  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у образцу понуде наведени. Образац понуде мора бити попуњен, оверен печатом и 

потписом на сваком месту према захтеву образца. 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. Уколико се група понуђача одлучила да одреди носиоца 

посла, образац такве Изјаве се даје у наредном поглављу конкурсне документације. ОПШТИ ДЕО 

образца понуде доставља се у једном примерку. ПОСЕБНИ ДЕО образца понуде, подноси се 

посебно. Обавезно уписати јединичне и укупне цене, са и без ПДВ. 

 

6.1.Образац понуде  ОПШТИ ДЕО 

Понуда за јавну набавку радова: АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 

2020.ГОДИНЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, Редни број јавне набавке: 12, НАРУЧИОЦА ЈП 

,,ВОЈВОДИНАШУМЕ“, ШГ Сремска Митровица 

1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из 

регистра АПР  

   

Адреса седишта  
 

Матични број  
 

ПИБ  
 

Име особе за контакт     

Електронска адреса  
 

Број телефона     

Број рачуна и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

2) ПОНУЂАЧ НАСТУПА (заокружити и уписати бројеве партија): 

а) самостално за партију/е:  ________________________________________ 

б) са подизвођачем за партију/е: ___________________________________ 

ц) као заједничка понуда за партију/е:  _______________________________  

 

 

 

 

М.П.печат понуђача 

 

 

 

 

________________________________ 

(Место и датум) 

ПОНУЂАЧ 

 

_____________________________ 

(потпис одговорног лица) 
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Предмер радова на пословном објекту Војводинашума у Сремској Митровици 

 

ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

НАПОМЕНА 

Овим предмером обухваћени су електро радови адаптације  на пословном објекту Војводина шума у 

Сремској Митровици  

Предмером су обухваћени само радови по условима инвеститора који обухватају, разводне табле, 

развод каблова прикључница, прекидача и број светиљки у пословном објекту. Активна опрема и 

уређаји комуникационе и рачунарске мреже, телефонска централа,видео надзор и камере, WиФи 

антене и опрема се задржавају и нису предмет овог предмера. Тип и врста светиљки је усвојена у 

архитекторнско-грађевинском пројекту. 

 

САДРЖАЈ ПРЕДМЕРА: 
 

B. Пословни објекат - главна зграда 
 
А.1.  ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА ПРИКЉУЧНИЦА И ЕЛЕКТРИЧНИH  ПРИКЉУЧАКА  
          ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНОГ  ИНФОРМАЦИОНОГ РАЗВОДА-РАЧУНАРСКА 
  
А.2. МРЕЖА ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНТЕРФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 
 
А.3. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА  ВИДЕО НАДЗОРА 
 
А.4. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  ПОЖАРА 
 
А.5. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ ПРИСТУПА  
 
 А.6. ДОДАТНА ОПРЕМА И РАДОВИ 
 

Р.бр. Опис 
Ј.мере 

Количина Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

 

А.1. 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА 

ПРИКЉУЧНИЦА И ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИКЉУЧАКА  

    

А.1.1 Испорука и монтажа изнад спуштеног 

плафона перфоририраних поцинкованих 

лимених носача каблова – тзв. регала за 

ношење каблова електроенергетског развода 

и сигналних и телекомуникационих каблова. 

      

-PNK 50 м 20     

- PNK 200 м 40     
 - PNK 100 м 20     
А.1.2 Испорука и полагање енергетских каблова за 

напајање разводних ормара RO-S, RO-P, RO-

Sp, RO-Pk,. Каблови су предвиђени за 

полагање у инсталационим цевима и 

каналима од главном мерно разводног 

ормана у приземљу,  GMRO до спратних 

разводних ормара. 

      

-N2XH-J 5 x 10 (мрежно напајање) м 70     
А.1.3 Испорука и монтажа разводног ормана у 

сутерену, RO-S, RO-P, RO-Sp, RO-Pk 

      

Орман  израдити  од  два  пута  декапираног 

челичног  лима  дебљине   најмање 1,2  мм,  

са  вратима од  лима дебљине најмање 2мм, 
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заштиченог  од  корозије основним  

премазом  и обојеног  завршним ефект лаком 

или пластифициран одговарајуће величине 

за уградњу у зид, и смештај наведе опреме и 

уређаја: 

Сва  врата морају  да  имају механизам за 

забрављивање на два места и типску бравицу 

типа Е-4 у средини. Опрему треба монтирати  

на   подложним  плочама од лима преко које 

теба поставити изолациону плочу од 

самогасивог материјала исте боје као фронт 

врата 

      

Са унутрашње  стране врата ормана 

требапоставити тзв. "Џеп за ношење 

документације изведеног  стања  ормана " 

      

На местима увода каблова у орман поставити 

појединачне и групне кабловске уводнице 

израђене од самогасивог материјала. 

      

за развод мрежног напајања (врата обојена 

сивом бојом) уградити следећу електро 

опрему: 

      

- главни прекидач са напонским окидачем 

230V;50Hz за локално и даљинско 

искључење са помоћним контактима 

(1NO+1NC); In=40A; 3P. ком 1 

    

- аутоматски осигурач-прекидач са 

помоћним контактом и карактеристиком 

реаговања типа C (стандардни), 10kA, 

производње неког од реномираних светски 

произвођача за:    

      

- номиналну струју 6 А, 10кА; једнополни ком 2     

- номиналну струју 10 А, 10кА; једнополни ком 4     

 - номиналну струју 16 А, 10кА; једнополни ком 16     

-заштитни уређај диференцијалне струје 

ZUDS: In=63/0.03A; 4P производње неког од 

реномираних светских проивођача ком 1 

    

 - варисторски одводници пренепона (4 ком) 

за TN-C-S систем развода, са помоћним 

контактима и визуелном сигнализацијом 

потребне замена патрона, следећих 

карактеристика: 

       - LPZ 1-2, класа C; 

       - Un=280 V; 

       - Up<1400 V 

       - In=60кА; комплет 1 

    

 - сигналне сијалице (монтиране на вратима 

ормана) за индикацију присуства мрежног 

напајања са натписном плочицом од 

двослојне ПВЦ масе са натписом 

"ПРИСУТАН МРЕЖНИ НАПОН 

НАПАЈАЊА". Плочица  треба да буде 

дужине од почетка прве сијалице до краја 

треће.  ком 3 

    

А.1.4  - ситан  монтажни и изолациони материјал, 

потпорни изолатори, бакарне сабирнице, 

кабловске папучице, завртњи, навртке, равне 

и елестичне подлошке, ПВЦ каналалице, 

проводници  за ожичење,  натписне  

плочице,  редне стезаљке и слично. комплет 1 

    

Испорука материјала и постављање каблова 

за изаду разгранате инсталације опште м 2200 
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расвете (ЛЕД светикљи до 60W). Каблови су 

типа N2HH-Ј 3x1,5 просечне дужине 20м по 

светиљци. Полагање каблова је у делимично 

у поцинкованим носачима каблова-регалима 

изнад спуштеног плафона и у зиду 
А.1.5 Испорука материјала и постављање каблова 

за изаду разгранате инсталације монофазних 

утичница 16А, 230V. Каблови су типа 

N2HH-Ј 3x2,5 просечне дужине 25м по једној 

прикључници. Полагање каблова је у 

делимично у поцинкованим носачима 

каблова-регалима изнад спуштеног плафона 

и у зиду м 2525 

    

А.1.6 Испорука и уградња ЛЕД светиљке до 

1x60W. Све комплетно, са  потребним 

електроинсталационим материјалом, 

електричним увезивањем. ком 60 

    

А.1.7 Испорука и уградња светиљке за 

сигурносно-евакуациону расвету 2 x 8W; 

230В, 50Hz. Светиљка треба да буде истог 

типа као постојеће светиљке. Светиљка 

треба да буде са сопственим напајењем 

аутономије 2х. ком 10 

    

А.1.8 Ипорука и монтажа једнополних прекидача, 

10А ком 47 

    

А.1.9 Испорука и уградња модуларних 

монофазних прикључница, М7, 16А, 250V 

производње "ALING CONEL" или слично. 

Све комплет са инсталационом кутијом, 

маском и носачем механизма, кутијом и 

потребним инсталационим материјалом и 

повезивањем.Шуко 220V струјна утичница 

са уземљењем - модул дим. 45x45мм (2М, 

4М,7М ) комплет 

2М-20 

4М-40 

7М-110 

    

А.1.10 Испитивање електричне инсталације од 

стране овлашћене и лиценциране фирме са 

издавањем извештаја са резултатима мерења 

у писаној форми комплет 1 

    

А.1.11 Израда документације изведеног  стања, 

једнополних шема разводних ормана које 

треба поставити у ПВЦ фолији у сваком 

орману. комплет 1 

    

А.1.12 Ситан неспецифиран материјал за извођење 

електроинсталационих и електромонтажних 

радова са непредвиђенм радовима. комплет 1 

    

 

 
Р.бр

. 
Опис 

Ј.мере 

Количина Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

А.2. 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНОГ  

ИНФОРМАЦИОНОГ РАЗВОДА-РАЧУНАРСКА МРЕЖА 

ТЕЛЕФОНСКА ИНСТАЛАЦИЈА И ИНТЕРФОНСКА 

ИНСТАЛАЦИЈА 

    

А.2.1 Испорука и полагање под малтер зидова и у 

преградним зидовима савитљивих ПВЦ 

цеви, израде "halogen free", за увлачење 

водова инсталације структурног развода . 

Цеви  треба да су пречника 16мм м 500 

    



Strana 52 od 94 
 

А.2.2 

Испорука материјала и постављање каблова 

за израду инсталације IT (рачунарске мреже, 

воип, иптв) . Каблови су типа SFTP кабл кат. 

6 Драка тип UC400 HS23 4P FRNC/LC0X - 

тестиран до 400MHz, без халогена; Delta / 

EC, ZP & GHMT сертификован просечне 

дужине 30м по једној прикључници. 

Полагање каблова је у делимично у 

поцинкованим носачима каблова-регалима 

изнад спуштеног плафона и у зиду 

Испорука материјала и постављање каблова 

за изаду разгранате телефонске инсталације 

(аналогне и дигиталне).  м 

 

 

 

U/UTP 

категори

ја 6 

12.000 

 

    

А.2.3 Испорука и уградња  телефонских 

прикључница 2xRЈ45. Комплет са потребним 

инсталационим материјалом и повезивањем Ком 70 

    

А.2.4 Испорука  и повезивање разводних ормана 

структурног развода на инсталацију  за  

изједначење потенцијала каблом N2XH -Ј 1 x 

10. м 20 

    

А.2.5 Обележавање свих елемената система и 

изради натписних плочица од двослојне 

ПВЦ масе са гравираним словним и бројним 

ознакама.У цени позиције су и различите 

врсте налепница са уписаним ознакама 

елемената система.Налепнице и ознаке треба 

да буду трајног карактера. комплет 1 

    

А.2.6 Испитивање уграђене инсталације 

структурног развода  и пуштање  исте у 

рад.У цени позиције је и обележавање сваке 

прикључнице видним ознакама трајног 

карактера. паушал 1 

    

А.2.7. Израда документације изведеног  стања 

инсталације структурног  развода у три 

примерка у писаној форми и један у 

електронској форми паушал 1 

    

А.2.8 Мерење изведене инсталације структурног 

развода од стране овлашћене лиценциране 

фирме са давањем писменог извештаја у три 

примерка паушал 1 

    

 

 

 
Р.бр. Опис 

Ј.мере 

Количина Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

А.2. ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА  ВИДЕО НАДЗОРА      

 

Испорука материјала и постављање каблова 

за изаду инсталације U/UTP категорија 6.  м 180 

    

 

 

Р.бр. Опис 
Ј.мере 

Количина Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

А.3. 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  ПОЖАРА 

    

А.3.1 

Адресабилна ПП централа са једном 

адресабилном петљом у скалду са 

најновијим стандардима и захтевима система 

заштите од пожара. Поседује једну аналогну ком 1 

    



Strana 53 od 94 
 

петљу, два улаза, четри надзирана излаза 

(2x750мА, 2x350мА) и два релејна излаза, 

комуникационе портове Ethernet, 3xUSB i 

3xRS-232. Велики ЛЦД дисплеј са 

графичким симболима, три нивоа 

ауторизације корисника, дневник догађаја од 

9999 меморисана догађаја. Модуларан дизајн 

лака монтажа повезивање и конфигурација—

српски језик. Димензије 449.6 x 580.8 x 169.4 

мм.Напајање 220VAC/175мА односно 241мА 

у аларму,. Петља 26-32В максимална струја 

400мА , 44Ohma 500nF.  Одобрење и 

усаглашеност: CE / CPD / EN54-2 / EN54-4 

А.3.2 

Испорука и монтажа на плафону просторије 

интерактивног адресабилног оптичког 

јављача дима са уграђеним изолатором 

петље који у случају кратког споја или 

прекида линије омогућава несметан рад 

јављача, са универзалним подножјем за 

монтажу на плафон. У складу  са SRPS EN 

54 групом стандарда. Ком 50 

    

А.3.3 

Испорука и монтажа на плафону просторије 

интерактивног адресабилног ручног јављача 

пожара. У складу  са SRPS EN 54 групом 

стандарда. Ком 5 

    

А.3.4 

Испорука  и монтажа  алармне сирене за 

унутрашњу монтажу ком 2 

    

А.3.5 

Испорука материјала и постављање каблова 

за изаду разгранате инсталације дојаве 

пожара (ручних и аутоматских јављача) . 

Каблови су типа ЈH(ст)H 2x2x0,8  просечне 

дужине 20м по јављачу. Полагање каблова је 

у делимично у поцинкованим носачима 

каблова-регалима изнад спуштеног плафона 

и у зиду. м 500 

    

А.3.6 

Ситан неспецифиран материјал за извођење 

електроинсталационих и електромонтажних 

радова са непредвиђеним радовима. паушал 1 

    

А.3.7 

Испитивање изведене инсталације дојаве 

пожара са уграђеном опремом, провера 

функционалности сваког јављача и свих 

осталих опција функционисања уграђене 

централе са израдом записника у писменој 

форми на меморандуму фирме и 

одговарајућим уписом у грађевинску књигу паушал 1 

    

А.3.8 

Обука овлашћених представника 

Инвеститора за руковање системом са 

израдом упутства за руковање у писменој и 

ел форми.Обуку може да врши искључиво 

овлашћени представник испоручиоца опреме 

за обављање ове врсте посла паушал 1 

    

А.3.9 

Потребна мерења од стране овлашћене и 

лиценциране фирме са издавањем писменог 

извештаја о мерењу паушал 1 

    

А.3.1

0 

Израда пројекта изведеног  стања 

инсталације дојаве пожара у три примерка у 

писаној форми и један у електронској форми паушал 1 
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Р.бр. Опис 

Ј.мере 

Количин

а 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

А.4. 

ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛУ 

ПРИСТУПА  

    

А.4.1 

Испорука и монтажа система за контролу 

приступа за једна врата са следећом 

опремом: 

- читач картица за контролу приступа истог 

типа као постојећи у објекту - ком 2 

- door магнет истог типа као постојећи у 

објекту- ком 2 

- контролер читача картица, повезивање до 

два читача картица, 4 улаза, тампер 

прекидач, релејни излази, индикација 

затворености и отворености врата, монтажа 

изнад врата у спуштеном плафону - ком1 

-механички контакт за индикацију стања 

врата (отворено/затворено)- 2 ком Компл. 1 

    

А.4.2 

Испорука и полагање у претходно положене 

инсталационе  плафонске регале или  

савитљиве ПВЦ цеви инсталационих каблова 

система контроле приступа и евиденције 

радног времена типа ЈH(Ст)H 4x2x0,8 FE180 

у "halogen free" изведби. м 200 

    

А.4.3 

Ситан неспецифиран материјал за извођење 

електроинсталационих и електромонтажних 

радова са непредвиђеним радовима. Компл. 1 

    

А.4.4 

Мерење изведене инсталације од стране 

овлашћене лиценциране фирме са давањем 

писменог извештаја у три примерка паушал 1 

    

А.4.5 

Обука овлашћених представника 

Инвеститора за руковање системом са 

израдом упутства за руковање у писменој и 

електронској форми.Обуку може да врши 

искључиво овлашћени представник 

испоручиоца опреме за обављање ове врсте 

посла паушал 1 

    

А.4.6 

Израда пројекта изведеног  стања 

инсталације у три примерка у писаној форми 

и један у електронској форми паушал 1 

    

 

 

Р.бр. Опис 

Ј.мере 

Количин

а 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

А.5. ЕЛЕКТРИЧНА ТВ ИНСТАЛАЦИЈА       

А.5.1 

Испорука материјала и постављање каблова 

за изаду ТВ инсталације . Каблови су типа 

Коаксијални кабл, РГ-6,  просечне дужине 

20м по прикљуцници. Полагање каблова је у 

делимично у поцинкованим носачима 

каблова-регалима изнад спуштеног плафона 

и у зиду м 400 
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Додатне опреме и радови 
 

Р.бр. Опис 
Ј.мере 

Количин

а 

Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

А.6.1 

Испорука и монтажа самостојећег рек 

ормана 42U/19, рек орман стојећи Нетикс 

А38042, метална перфорирана врата са 

бравом, прстенови за вертикално вођење 

каблова, предње и задње шине 19``, 

дим.800х1000х2000мм, точкићи и ножице са 

нивелацијом, носивости до 800 кг  

ком 1     

А.6.2 

Испорука и монтажа 19`` печ панела за 24 

модула празна, типа Schrack или 

еквивалетног ком 15 

    

А.6.3 

Испорука и монтажа 19``/1U металног 

носача каблова са поклопцем и отворима за 

пролаз каблова Ком 12 

    

А.6.4 

Испорука и монтажа струјних летви 19``/1U 

са 7 утичних места и пренапонском 

заштитом ком 4 

    

А.6.5 Испорука и монтажа полица 19``/2 U 350мм ком 3     

А.6.6 

Испорука и монтажа фиксне полица за рек 

дубине 600 мм ком 1 

    

А.6.7 

Испорука и монтажа фиксне полица за рек 

дубине  

800 мм ком 1 

    

А.6.8 

Набавка и монтажа антистатик дуплог пода 

типа Uniflair  40LAVU, који се састоји од 

средње компримоване иверне плоче, са 

завршном PVC облогом са горње стране, 

димензија плоча 60/60цм. Разред 

ватроотпорне заштите Ф30, у складу са 

стандардом ЕН 13501-2. Плоче са доње 

стране обложене AL фолијом дебљине 0,05 

мм, а са горње стране хомогеном антистатик 

винил подном облогом, дебљине 2 мм, сиве 

боје, елетроотпорности 106-109оhm. По 

ободу, на местима споја пода и зида 

поставити PVC заштитну траку, дебљине 

0,45 мм. Дупли под уградити на 

подконструкцију U/M, од челичних 

галванизованих стопица са регулацијом 

висине 130 +40мм за укупну висину од 17 

цм. Униформна носивост подконструкције > 

1500кг/м2, носивости једне ножице > 300кг. 

Обрачун по м2 комплетно постављеног пода. М2 34 

    

А.6.9 

Испорука и постављање ФО кабел 9/125 8 

влакна са затезачима и увлачењем у сапа 

црево м 60 

    

А.6.1

0 FO patch панел 12p kom 2 

    

A.6.1

1 Протектор за спајање влакана  kom 8 

    

A.6.1

2 SC/SC SM адаптер duplex kom 4 

    

A.6.1

3 Splice box  касета ком 2 

    

A.6.1

4 Сплајсовање влакана ком 8 
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А.6.1

5 Паковање влакана у касете ком 2 

    

А.6.1

6 Тестирање оптичких линија са једног краја ком 4 

    

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЕЛЕКТРО И ДР. РАДОВА_________________________________динара, без ПДВ-а. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ЕЛЕКТРО И ДР. РАДОВА_________________________________динара, са  ПДВ-а. 

 

Б.  ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ     

 Опис позиције ј.м. количина Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

1 

Рушење преградних зидова објекта у 

просторијама у којима је дошло до 

реорганизације простора (видети графичку 

документацију). Обрачун по м³ м3 5,5 

    

2 

Обијање малтера у објекту на позицијама где 

је изгубио своја својства и није чврсто везан 

за подлогу. Увидом у стање објекта 

пројектант је утврдио да треба обити малтер 

до здраве подлоге 30% укупне квадратуре 

зидова и плафона објекта. Обрачун по м². м2 1.005,2 

    

3 

Пажљива демонтажа постојећих врата. 

(једнокрилних врата димензија 80/215цм 4 

ком. и двокрилних врата 130/245цм 5 ком) 

Припрема отвора за уградњу нових врата уз 

евентуално рушење дела зида, дозиђивање, 

армирање и бетонирање, а све у складу са 

приложеном графичком документацијом.                      

Обрачун по комаду. ком 9 

    

4 

Пажљива демонтажа постојећих прозора. Уз 

евентуално рушење дела зида, дозиђивање, 

армирање и бетонирање, а све у складу са 

приложеном графичком документацијом. 

Обрачун по комаду. ком 2 

    

5 

Скидање керамичких плочица са зидова у 

кухињи и санитарним чворовима објекта и 

припрема подлоге за нову керамику. С 

обзиром да постоје и тањи зидови са којих се 

врши обијање плочица треба предвидети (уз 

евентуално рушење дела зида) и дозиђивање, 

армирање и бетонирање, како би се ојачао 

зид са којег се скидају плочице, а све у 

складу са приложеном графичком 

документацијом.                        

Обрачун по м². 

 

 

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

 

190,9 

    

6 

Скидање свих слојева пода објекта до здраве 

носеће конструкције, претпостављена 

дебљина слојева д=12цм. Позицијом је 

обухваћена и подна површина терасе. 

Обрачун по м².    

 м2 762,2 

    

*Напомена: Дебљина слојева је 

претпостављена, након скидања подне 

облоге, утврдити стварну дебљину слоја као 

и стање међуспратне конструкције и 

извршити евентуалну санацију и/или ојачање 

исте а све уз консултацију са надзором и 

инвеститором              
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7 

Демонтажа облоге плафона и зидова - 

ламперије из свих просторија и ходника. 

Обрачун по м².                                                   м2 224,76 

    

8 
Демонтажа дрвене облоге зидова, х=150цм. 

Обрачун по м².                                                   м2 12,95 

    

9 

Демонтажа постојећег кровних слојева до 

здраве конструкције изнад просторије бр. 6-

Пријемница у прземљу објекта. Обрачун по 

м² у хоризонталној пројекцији крова м2 10,79 

    

10 

Пажљива демонтажа постојећих каљевих 

пећи из свих просторија, са одношењем на 

локацију по избору инвеститора.  Обраћун 

по комаду ком 6 

    

11 

Одвоз преосталог шута на најближу 

депонију за градјевински отпад. Обрачун по 

комплету.                                        компл 1 

    

*Напомена: Градилиште треба да је у сваком 

тренутку уредно и чисто. Надзорни орган 

има право да прекине радове уколико 

извођач не буде поштовао дисциплину рада 

и чистоће на градилишту   

    

 

 

 В Зидарски радови       

 ЗИДАЊЕ   Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

1 Зидање унутрашњих зидова дебљине д=12цм 

опеком у продужном цементном малтеру 

1:2:6 (погледати графичку документацију). 

Обрачун по м² површине зида. м2 47,96 

    

2 Зидање зидова услед зазиђавање отвора 

врата и прозора према упоредном стању, 

опеком. Обрачун по м³.   м3 28,8 

    

3 Крпљење свих шлицева зидова насталих од 

продора инсталатера са фугенфилером или 

сл. Са бандажирањем спојева. Обрачун по м'. м` 300 

    

 ИЗРАДА СЛОЈЕВА ПОДА       

4 Након скидања свих слојева пода објекта до 

здраве медјуспратне плоче, плоча се чисти, а 

затим се поставља термоизолација-стиродур 

плоче д=5цм, ПЕ фолија и лије нова 

цементна кошуљица д=5цм од фракције у 

размери 1:3 са убацивањем влакана, у свим 

просторијама. Према пројекту предвидети 

употребу Олма масе на местима на којима се 

полаже храстов паркет (уколико буде 

потребе-консултације на лицу места) 

Обрачун по м².                                               
м2 752,51 

    

*Напомена: Дебљине слојева које су 

набројане у позицији су претпостављење  и 

жељене, а коначне димензије слојева ће бити 

утврђене након скидања свих слојева пода до 

међуспратне конструкције, а затим уз 

сагласност надзорног органа одредити 

дебљине свих нових слојева пода како би се 

извели до коте постојећих подова. 

      

 ИЗРАДА СЛОЈЕВА ПОДА ТЕРАСЕ       
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5 Након скидања свих слојева пода терасе до 

здраве АБ плоче потребно је извести нове 

слојеве пода. АБ плоча се чисти, а затим се 

поставља хидроизолација, ПЕ фолија и лије 

нова цементна кошуљица д=5цм од фракције 

у размери 1:3 са убацивањем влакана. Као 

финалну облогу користити противклижуће 

керамичке плочице према пројекту које су за 

споља и I су класе описане у позицији 

керамичких радова. Сагласност надзора 

/инвеститора. Обрачун по м².                                                           м2 5,75 

    

*Напомена: Дебљине слојева које су 

набројане у позицији су претпостављење и 

жељене, а коначне димензије слојева ће бити 

утврђене након скидања свих слојева пода до 

међуспратне конструкције, а затим уз 

сагласност надзорног органа одредити 

дебљине свих нових слојева пода како би се 

извели до коте постојећих подова. 

      

 МАЛТЕРИСАЊЕ       

6 Малтерисање свих претходно обијених 

зидних површина објекта у позицијама где је 

изгубио своја својства и није чврсто везан за 

зидове. Увидом у стање објекта пројектант је 

утврдио да 30% подлоге укупне квадратуре 

објекта треба обити и поново измалтерисати. 

Позицијом су урачунати и нови преградни 

зидови и зазидани отвори новооформљених 

просторија објекта. Малтерисати у два слоја 

у продужном малтеру размере 1:2:6. 

Завршни слој фино испердашити. Спратна 

висина етаже H=3.63м. Обрачун по м². 

 

 

 

м2 

 

1.005,2 

    

 

 Ц. Бетонски радови       

1 Израда АБ надвратних и надпрозорних греда 

изнад свих нових отвора од ферт каналица 

ширине д=20цм са бетонирањем и 

препуштањем са обе стране отвора за 20цм. 

Обрачун по м³. м3 0,62 

    

2 Израда АБ греда изнад свих 

новооформљених фасадних површина 20цм. 

Обрачун по м³. 

*Напомена: Новооформљене фасадне 

површине формирају/затварају просторију 

број 19-Канцеларија на првом спрату. м3 0,75 

    

 

 Д. Тесарски радови   Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

 КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА       

1 Израда и монтажа кровне конструкције  од 

квалитетне сушене дрвене градје. Израда 

рогова димензије 14*16 цм, 5 комада. 

Обрачун по м3 
м3 0,48 

    

*Напомена: Кровна конструкција се 

израдјује изнад новооформљене просторије 

број 19-Канцеларија на првом спрату. 
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2 Покривање кровних равни ОСБ плочама 

д=9мм са уградњом паропропусне а 

водонепропусне фолије произвођача Wurth. 

Или другог производјача истог квалитета и 

карактеристика. Обрачун по м² хоризонталне 

пројекције крова. м2 11,52 

    

*Напомена: Кровна конструкција се 

израдјује изнад новооформљене просторије 

број 19-Канцеларија на првом спрату 
  

    

3 Летвисање крова дрвеним летвама и 

контралетвама димензија 3цмx5цм.                                            

Обрачун по м² хоризонталне пројекције 

крова.   
м2 11,52 

    

*Напомена: Кровна конструкција се 

израдјује изнад новооформљене просторије 

број 19-Канцеларија на првом спрату. 

 

 

    

4 Покривање крова црепним лимом у боји 

најближој боји постојећег крова, 

произвођача МЕТАЛПЛАСТ МЦ или 

материјалом другог произвођача истог 

квалитета и карактеристика. Комплетно 

изведено обрачунава се по м2 косе површине 

крова.  м2 11,52 

    

*Напомена: Кровна конструкција се 

израдјује изнад новооформљене просторије 

број 19-Канцеларија на првом спрату. 

      

 

 Е. Изолатерски радови       

 Хидроизолација   Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

1 Набавка, припрема и израда хидроизолације 

подова санитарних чворова и кухиње, са 

обавезном израдом хоклера по упутствима 

произвођача. Обрачун по м². м2 44,47 

    

2 Набавка, припрема и израда хидроизолације 

зидова санитарних чворова и кухиње, са 

обавезном израдом хоклера по упутствима 

произвођача, до висине д=150цм.  

Обрачун по м². м2 106,11 

    

3 Набавка, припрема и израда термоизолације 

-Камена вуна д=10цм, новооформљених 

кровних површина. Термоизолацију 

поставити измедју рогова. Обрачун по м² 

хоризонталне пројекције крова. 
  

    

*Напомена: Кровна конструкција се 

израдјује изнад новооформљене просторије 

број 19-Канцеларија на првом спрату. 
м2 11,52 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 60 od 94 
 

 Ф. Гипсарски радови   Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

1 Набавка и уградња ARMSTRONG спуштеног 

плафона, дизајна DRVO фурнир US Cherry, 

Перфорација Rg 8013, са комплетном 

уградњом скривене подконструкције по 

упутствима производјача, или другог 

производјача истог квалитета и 

карактеристика. Плафон је спуштен на 30цм 

од медјуспратне таванице (односно на 337цм 

од коте готовог пода.) и на 60цм од 

међуспратне плоче (односно на 307цм од 

коте готовог пода) а све по графичкој 

документацији. У спуштеном плафону се 

предвидја смештање свих новопројектованих 

електро инсталација.                      Обрачун по 

м². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242,76 

    

2 Израда и монтажа монолитног спуштеног 

плафона од гипс картон плоча д=1.25цм са 

свом потребном носећом подконструкцијом. 

Обрачун по м². м2 401,06 

    

3 Израда и монтажа двостраних кутија 60*60 

р.ш.120цм од гипс-картон плоча д=1.25цм са 

свом потребном носећом подконструкцијом.  

У гредама се предвиђа смештање свих 

инсталација климатизације. За финалну 

материјализацију греда видети позиције у 

молерским радовима .Све извести  према 

графичкој документацији. Обрачун по м² 

р.ш. м2 183,39 

    

 

 ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

   ЗАНАТСКИ РАДОВИ         

 А. Столарски радови   Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

 Набавка и уградња нових прозора и врата 

према графичкој документацији.                                                        

*Напомена: Све димензије отвора проверити 

још једном на лицу места након демонтаже 

постојеће столарије и завршених 

грађевиснких радова, и све ускладити са 

пројектом уз потврду надзора. 

      

 1. УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА       

1 Једнокрилна дрвена врата од медијапана-

позиција 1, димензија 81/215 светле мере, 

беле боје.  

Обрачун по комаду ком 3 

    

2 Хармоника пвц врата -позиција 2, димензија 

91/215 светле мере. Обрачун по комаду . ком 2 

    

3 Репарација постојеће унутрашње столарије. 

Столарију по потреби размонтирати, 

ошмирглати од постојећих слојеве 

фарбе/лака, извршити репарацију оштећења, 

потом поново офарбати  у белој боји. 

Просечна димензија врата 130/245цм. 

 Обрачун по комаду. ком ком 36 

    

4 Набавка материјала и израда облоге зида 

канцеларија пуним храстовим талпама, 

висина облоге у канцеларијам је х=337цм а м2 290,74 
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висина облоге степенишних вертикала је 

х=150цм све позиције извести према граф. 

документацији.                                        

Обрачун по м² површине зида 

 

 Б. Керамичарски радови       

 ПОДНЕ КЕРАМИЧКЕ ПЛОЧIЦЕ   Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

1 Набавка и полагање подних плочица дезена 

имитације дрвета-Модел ТРАВЕРКHОМЕ 

ЛАРIЦЕ (120цмx20цм) I класе у ходницима, 

санитарним чворовима и кухињи према 

пројекту. У случају да ове плочице нису на 

лагеру, изабрати неке друге истих 

карактеристика, класе и тона уз сагласност 

инвеститора. Плочице морају бити са мин. 

фугни, лаке за одржавање и неклижуће. 

Плочице лепити квалитетним лепком на 

изравнату цементну кошуљицу.  

Обрачун по м². м2 175.02 

    

2 Набавка и полагање зидних плочица дезена 

имитације дрвета-Модел ТРАВЕРКHОМЕ 

ЛАРИЦЕ (120цмx20цм) I класе у санитарним 

чворовима и кухињи према пројекту. У 

случају да ове плочице нису на лагеру, 

изабрати неке друге истих карактеристика, 

класе и тона уз сагласност инвеститора. 

Плочице морају бити са мин. фугни, лаке за 

одржавање и неклижуће. Плочице лепити 

квалитетним лепком на изравнату цементну 

кошуљицу. Обрачун по м². м2 107.31 

    

3 Набавка и полагање сокле дезена имитације 

дрвета-Модел TRAVERHOME LARICE I 

класе у просторијама приземља према 

пројекту. У случају да ове плочице нису на 

лагеру, изабрати неке друге истих 

карактеристика, класе и тона уз сагласност 

инвеститора. Обрачун по м¹. 

 

 

 

 

 

 

м2 

 

 

 

 

 

 

163.57 

    

4. Замена  газишта свих степенишних вертикла 

у објектудезена имитације дрвета – Модел 

TRAVERHOME LARICE (120цм х 20 цм) I 

класе у санитарним. У случају да ове 

плочице нису на лагеру, изабрати неке друге 

истих карактеристика, класе и тона уз 

сагласност инвеститора. Плочице морају 

бити  лаке за одржавање и неклижуће. 

Плочице лепити квалитетним лепком на 

изравнату цементну кошуљицу. Обрачун по 

м² по хоризоталној пројекцији. М2 97.63 

    

 

 Ц. Поднополагачки радови   Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

5 Набавка и полагање храстовог паркета 

произвођача ЛАМАР паркети, Модел Hраст 

НАОС 100цмx14м и д=1.4цм од квалитетне 

дрвене грађе у приземљу и поткровљу према 

пројекту или неког другог истих 

карктеристика, тона уз сагласност 

инвеститора. Пре лепљења паркета за 

цементну кошуљицу обавезно је очистити је, 
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а затим извести равнајући слој-Подоливом. 

Обрачун по м². 

 

м2 

 

549.78 

6. Набавка и полагање храстовог паркет лајсне 

истих спецификација и дезена као и 

постављени паркет. Обрачун по м1. М2 590.50 

    

 

 Д. Молерско фарбарски радови   Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-а 

 Обрада зидних површина  

Глетовање зидова 

      

1 Набавка материјала и глетовање свих  

претходно измалтерисаних унутрашњих 

зидних површина глет масом производјача 

ЈУБ или другог производјача истог квалитета 

два пута са потребним шмирглањем, 

комплетно.                                                         

Обрачун по м² количине умањене за зидове 

обложене керамичким плочицама у 

санитарним чворовима и кухињи. 

*Напомена: Отвори до 3м² се не одбијају. м2 1406.16 

    

 Бојење зидова       

2 Набавка материјала и бојење свих површина 

зидова и монолитног спуштеног плафона- 

два пута полудисперзивним и дисперзивним 

бојама ЈУБ квалитета или истог квалитета у 

тону по избору пројектанта. Обрачун по м² 

количине умањене за зидове обложене 

керамичким плочицама у санитарним 

чворовима и кухињи. 

*Напомена: Отвори до 3м² се не одбијају. м2 2979.89 

    

3 Набавка материјала и бојење свих 

радијаторских површина - два пута бојам за 

радијаторе ЈУБ квалитета или истог 

квалитета у белој боји. Сваки радијатор у 

просеку има 16 ребара дубине 20 цм и 

висине 80 цм. Обрачун по комаду.                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

ком 

 

 

 

62 

    

 Набавка материјала и бојење свих 

радијаторских цеви - два пута бојам за 

радијаторе ЈУБ квалитета или истог 

квалитета у белој боји.                м¹ 400 

    

 Набавка материјала и обрада зидова 

канцеларија и двостраних гипс картон кутија 

спуштеног плафона (према графичкој 

документацији) Кулиром, ситно млевени 

природни камен у гранулацији 1.5мм, 

произвођач ЈУБ шифра 405 (тамнозелени) 

или неког другог произвођача истог 

квалитета и карактеристика. обрачун по м м2 129,23 

    

 

 Е. Браварски радови   Јед.цена 

без ПДВ-а 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-а 

1 Сређивање ограде балкона на бочним 

фасадама објекта и степеништне ограде на 

главној вертикали. Шмирглање постојеће 

боје са целе конструкције ограде, затим 

наношење заштитних премаза и нове боје у 

тону по избору пројектанта. Обрачун по мˈ мˈ 25,43 
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 КЛИМА СИСТЕМ СА ВАРИЈАБИЛНИМ ПРОТОКОМ 

 

Опрема, материјал и радови     

КЛИМА СИСТЕМ СА ВАРИЈАБИЛНИМ ПРОТОКОМ     

Р.бр. Опис 

 

Ј. 

мер. 

кол. Јед.цен

а 

без 

ПДВ-а 

Укупн

а цена 

без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-а 

 Напомена:       

 Специфицирана опрема је производ "Gree" или одговарајућа са спољним ВРФ кондензном јединицом  топлоте 

са директном експанзијом Р410А. Спољна клима јединица је са ваздухом хлађеним кондензатором и са Фулл 

ДЦ Инвертер компресором.Спољна клима јединица "Gree"  је опремљена са сигурносним уређајима 

(пресостатима) за превисоки и ниски притисак, сушач (филтер), ресивер тј. скупљач расхладне течности, 

активни систем аутоматске контроле количине уља и подмазивања, микропроцесорски управљан надзорни 

систем са приказом кода сметњи у раду, да је могуће да систем врши фунцију  Спољна јединица има 

могућност грејања до -20 ºЦ  и хлађења при сталним температурама од -5°Ц. Спољне јединице се испоручују 

са конзолним носачима, антивибрационим подметачима, металним типловима и осталим прибором за 

монтажу. Ставке обухватају испоруку и монтажу клима опреме, бакарних цевних водова, изолације и 

командних каблова, фреона и осталог потребног материјала за комплетирање система климатизације, као и 

његово пуштање у рад и пробни погон у режимима хлађења и грејања. 

 Спољна клима јединица Фулл Д.Ц. инвертер 

у свему према општим захтевима за системе, 

произвођача "Gree" или одговарајућа: 

ГМВ5 Алл ДЦ Инвертер ВРФ са 

високоефикасним ДЦ инвертер компресором 

и ДЦ инвертер мотором вентилатора. Може 

се комбиновати модуларно од 8КС до 88КС, 

максимални капацитет до 180 кW. 

Максимална дозвољена висинска разлика 

између спољашње и унутрашње јединице 

износи 90 м, уз ограничења према 

упутствима произвођача.   Конструкција: 

Јединице су модуларне варијанте са 

основним носивим оквиром и 

галванизованим челичним панелима са 

одговарајућом заштитом за спољашњу и 

унутрашњу уградњу. Сви модули имају исту 

висину и исту дубину што омогућује 

једноставну инсталацију у редовима. 

Вентилатор: Јединице имају екстерни 

статички притисак вентилатора од 50 Па, па 

су прикладне и за унутрашњу уградњу. 

Ваздух се узима са бочних страна спољашње 

јединице, а избацује вертикално према горе 

кроз заштитну решетку. Расхладни круг: 

Јединице раде са расхладним медијем Р410а. 

Расхладни круг укључује колектор, филтер и 

сепаратор уља. Четворокраки цхангеовер 

вентил за прекретање рада грејање / хлађење 

и за укључивање дефрост циклуса рада. 

Јединице су вакумиране и преднапуњене 

расхладним медијем. 

Измењивач топлоте: Високо ефикасан 

кондензатор / испаривач оптимизован је за 

рад са Р410а. Компактна конструкција 

супротносмерног измењивача са HИ-X 

бакарним цевима захтева минималну 

количину расхладног медија у систему. 

Алуминијумске ламеле кондензатора / 

испаривача на спољашњој јединици су 

заштићене специјалним пластичним 

премазом против корозије, слане атмосфере, 
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киселих киша и сл. у сврху продужења века 

трајања. 

Максимално дозвољена удаљеност од прве 

рачве (рефнет јоинта) до задње унутрашње 

јединице спојене на наведену спољашњу 

износи 40 м. Јединице су следећих 

техничких карактеристика: 

Спољне јединице се испоручују са 

конзолним 

носачима, антивибрационим подметачима, 

металним типловима и осталим прибором 

за монтажу. 

Капацитет хлађења Qх=101 кW 

Капацитет грејања Qгр= 113 кW 

Апсорбована снага: хлађење : 26,65 кW 

                             грејање   : 27,6 кW 

Степен енергетске ефикасности: ЕЕР = 4,31 

Степен енергетске ефикасности: ЦОП = 4,55 

Напајање: 3 пх / 380 - 415 В / 50 Hз 

Расхладни медиј: Р410А 

Стандардно подручје рада: 

хлађење: -5 °Ц до +52 °Ц спољашње 

температуре ДБ 

грејање:  - 20 °Ц до +24 °Ц спољашње 

температуре ДБ 

Пресек спојних цеви:  

                     течна фаза: 19,05 [мм] 

                     гасна фаза: 38,1 [мм] 

                     уље: 9,52 [мм] 

Ниво звучног притиска, мерено на 1м 

удаљености: 66 дБ(А) 

Производ: "Gree" или одговарајућа 

Тип: ГМВ-1010WМ/Б-X 

садржи  

ГМВ-280WМ/Б-X  

ГМВ-280WМ/Б-X  

ГМВ-450WМ/Б-X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Унутрашња каналска јединица инвертерског 

ВРФ система грејања / хлађења, следећих 

техничких карактеристика: 

Снага хлађења: Qх = 2,2 кW  

Снага грејања: Qг = 2,5 кW  

Апсорбована снага: 0,025 кW 

Ниво звучног притиска: 22 / 28 / 30 дБ(А) 

Запремински проток ваздуха: В = 

320/400/450 м3/х 

Димензије јединице  [мм], Ш × Д × В = 710 × 

450 × 200 

Маса јединице: 18,5 кг 

Пречник цеви: гасовита фаза: 9,52 [мм] 

                     течна фаза: 6,35 [мм] 

Напајање: 1 пх / 220 - 240 В / 50 Hз 

ЕСП: 0/15 Па 

У обиму испоруке: 

                             филтер ваздуха 

                             жичани даљински управљач 

Производ: "Gree" или одговарајућа 

Тип: ГМВ-НД22ПЛ/Б-Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

    

3 Унутрашња каналска јединица инвертерског 

ВРФ система грејања / хлађења, следећих 

техничких карактеристика: 

Снага хлађења: Qх = 4,0 кW  

ком 20 
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Снага грејања: Qг = 4,5 кW  

Апсорбована снага: 0,035 кW 

Ниво звучног притиска: 27 / 30 / 33 дБ(А) 

Запремински проток ваздуха: В = 

540/660/750 м3/х 

Димензије јединице  [мм], Ш × Д × В = 1010 

× 450 × 200 

Маса јединице: 23,5 кг 

Пречник цеви: гасовита фаза: 12,7 [мм] 

                     течна фаза: 6,35 [мм] 

Напајање: 1 пх / 220 - 240 В / 50 Hз 

ЕСП: 0/15 Па 

У обиму испоруке: 

                             филтер ваздуха 

                             жичани даљински управљач 

Производ: "Gree" или одговарајућа 

Тип: ГМВ-НД40ПЛ/Б-Т 

4 Унутрашња каналска јединица инвертерског 

ВРФ система грејања / хлађења, следећих 

техничких карактеристика: 

Снага хлађења: Qх = 6,3 кW  

Снага грејања: Qг = 7,0 кW  

Апсорбована снага: 0,045 кW 

Ниво звучног притиска: 29 / 33 / 35 дБ(А) 

Запремински проток ваздуха: В =610/700/850 

м3/х 

Димензије јединице  [мм], Ш × Д × В = 1010 

× 450 × 200 

Маса јединице: 24,5 кг 

Пречник цеви: гасовита фаза: 15,9 [мм] 

                     течна фаза: 9,52 [мм] 

Напајање: 1 пх / 220 - 240 В / 50 Hз 

ЕСП: 0/15 Па 

У обиму испоруке: 

                             филтер ваздуха 

                             жичани даљински управљач 

Производ: "Gree" или одговарајућа 

Тип: ГМВ-НД63ПЛ/Б-Т 

ком 1 

    

5 Разделни бакарни "Y" комади - рачве за 

течну и гасну фазу. типови 18xФQ01А/А, 

4xФQ02/А, 3xФQ03/А, 2xМЛ01/А 

комп

л 1 

    

6 Бакарне цеви, тврде или полутврде, у 

шипкама или бунту које по квалитету и 

димензијама одговарају СРПС или ДИН 

стандардима, димензија: Ø6,35 мм, Ø9,52 

мм, Ø12,7 мм, Ø15,9 мм, Ø19,05 мм, Ø22мм, 

Ø28 мм, Ø35мм, Ø38мм 

према графичкој документацији 

комп

л

  1 

    

7 Помоћни материјал за израду фреонске 

инсталације (колена, муфови, материјала за 

причвршћивање, електроде, азот и сл.), 50% 

од претходне ставке.  0,5 

    

8 Изолација производње АРМАЦЕЛ, 

самогасиве, са парном браном, израђене од 

синтетичког каучука (халоген фрее), за 

температуре од -40 °Ц до +105 °Ц типа АЦ 

или еквивалентно, комплет са оригиналним 

лепилом и изолационом траком за бакарне 

цеви, димензија  6 мм и 13мм 

Ø35 мм дебљине 13 мм 

комп

л

  1 

    

9 Испитивање фреонске инсталације на 

чврстоћу и непропусност азотом или 

пауш

ално 1 
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компримованим ваздухом на притиску од 

Пис=30 бар у трајању од 24х И на 20 бара у 

трајању од 8 дана. Обрачун по клима 

систему комплет. 

10 Вакумирање фреонске инсталације са 

допуном фреона. Количину допуњеног 

фреона контролисати електронском вагом 

који треба да буде у складу са техничким 

препорукама произвођача опреме. кг 20 

    

11 Цеви од полипропилена за одвод кондензата 

од унутрашње клима јединице у комплету са 

изолацијом дебљине 9мм димензија цеви: 

      

Ø20 мм м 200     

Ø32 мм м 60     

Ø40 мм м 20     

Ø50 мм м 20     

12 Пратећи фазонски комади за кондензну 

инсталацију (колена, "Т" комади, редукције, 

шелне,...), 30% од претходне ставке.  0,5 

    

13 Кабел за електро повезивање клима 

јединице: 

- комуникациони кабел   ЛиyЦy   4x0,75 мм 

 

м 

 

400 

    

14 Пуштање клима система у рад са мерењем 

параметра у зимском и летњем периоду са 

израдом протокола и извршеним мерењима. 

 

пауш

ално 

 

 

1 

    

15 Жичани контролер за управљање 

унутрашњим јединицама XК46 ком 1 

    

16 Припремно завршни радови у вези са 

отварањем и затварањем градилишта. 

 

пауш 1 

    

17 Израда додатне изолације фреонских цеви, 

ван објекта, минералном вуном дебљине 

30мм у облози од Ал лима. м2 10 

    

18 Израда упутства за руковање и одржавање и 

елабората атестно техничке документације и 

обележавање опреме. пауш 1 

    

19 Израда носеће конструкције израђене од 

челичних кутијастих профила за монтажу 

спољне и унутрашњих клима јединица. 

Конструкцију треба детаљно очистити од рђе 

и масноће и антикорозивно је заштитити са 

два премаза основне боје и два премаза 

завршне боје. кг 100 

    

20 Израда канала за цевну инсталацију и 

враћање у првобитано стање м 80 

    

 

 

 

В ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

РЕКОНСТРУКЦИЈА 

*Напомена: Све позиције из предмера и предрачуна радова дате су и описане у графичким прилозима и текстуалној 

документацији. 

Целокупна инсталација водовода и канализације мора бити изведена према вазећим техничким прописима и на 

основу одобреног пројекта. Измене се могу вршити само по писменом одобрењу  надзорног органа. Инвеститор 

задржава право измене, повећања или изостављања појединих позиција. У случају непредвиђених радова изводјач је 

дужан да поднесе надзорном органу анализу цена па тек по одобреној цени изврши такве радове. У противном нема 

права рекламације цена.  

Обрачун ће се извршити према стварно извршеним количинама  измереним на лицу места, без обзира на количине у 

предмеру. 

Водоводне и канализационе цеви обрачунавају се м1 осовински а у јединицну меру улазе и сви фазонски комади и 

фитинзи. Код редуцира се обрачунава већи пречник. Сва потребна пробијања зидова, темеља и таваница, прављења 
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жљебова за полагање цеви, рабицирања, зазиђивања, крпљења и малтерисања по извршеној монтажи као и 

постављања држача (анкера) за цеви, не плаћају се посебно већ су обухваћени ценом дужног метра цеви. 

        

 Опис позиције ј.мере Колич Јед.це

на 

без 

ПДВ-

а 

Укупн

а цена 

без 

ПДВ-

а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-а 

 1. Земљани радови са полагањем цеви       

 Ископ земје до дубине 80цм од постојећег 

терена. Припрема и  полагање водоводних Ø32  

са израдом веза на постојеће прикључке. 

Израда песчане постељице са затрпавањем и 

набијањем до прородне збијености земље. 

Вишак земље распланирати у оквиру 

нивелације терена. м' 15 

    

 Ископ земје до дубине 80цм од постојећег 

терена. Припрема и  полагање  

канализационих цеви Ø125  са израдом веза на 

постојеће прикључке. Израда песчане 

постељице са затрпавањем и набијањем до 

прородне збијености земље. 

Вишак земље распланирати у оквиру 

нивелације терена. м' 24 

    

        

 2. Унутрашњи водовод       

 Набавка и монтажа  водоводних   (ППР) ПН20 

цеви и   одговарајуцих спојница. Спајање цеви 

извршити према    упутству и препоруци 

произвођача. У зависности од места 

уграђивања обратити пажњу на топлинску 

дилатацију. Цеви топле воде које се уграђују у 

зид увити у филц траку. 

Након извршеног пробног притиска извршити 

испирање и дезинфекцију цевовода према 

важећем правилнику. 

Јединачном ценом је обухваћено: 

- анкерисање висећих делова мреже 

обујмицама или конзолним носачима  на 

сваких 2.0-2.5 м1,  

- штемовање шлицева, и продора цеви кроз 

зидове и темеље  

- Сви неопходни фасонски и прелазни(лив-

поцинк-ПЕ) комади одговарајућег   пречника и 

квалитета   

- сав спојни и заптивни материјал 

      

 Ø 15 мм-1/2" м' 12     

 Ø 20 мм-3/4" м' 21     

 Ø 32 мм-5/4" м' 28     

2,2 Испитивање водоводне мреже на 

водонепропусност и функционисање 

целокупне инсталације, према пропису за ту 

врсту радова. Тек након добијања потврде о 

испитивању приступити изолацији, бојењу 

цеви и затварању шлицева. Обрачун компл. Ком. 1 

    

2.3 Испирање и дезинфекција цевовода 

Пре пустања мрезе у погон, треба изврсити 

испирање,  дезинфекцију и поновно испирање 

целокупне инсталације у потребном обиму, 

док се недобију резултати који одговарају 

правилнику воде за пице.Обрачун комплет. ком 1 
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2.4 Набавка и монтажа тер.изолације Све 

слободне делове мрезе, топле и  хладне воде, 

који су излозени температурним утицајима, 

облозити ПЛАМАФЛЕКС облогом( за 

топловоде) или слицном, одговарајуцег 

прецника.Обрачун по м1 м' 61 

    

2.5 Набавка и монтажа пропусних-главних 

вентила са капом (у санитарном цвору) или 

тоцком, према распореду у семи 

инсталација.Обрачун по ком. 

Ø 20 мм ком 9 

    

 Набавка и монтажа угаоног ЕК-вентила у 

санитарном чвору (водокотлића, судопера, 

умиваоника, бидеа....) према распореду у шеми  

инсталација. 

Обрачун по ком. 

Ø 15 мм ком 20 

    

        

 3.Канализација 

  

Јед.це

на 

без 

ПДВ-

а 

Укупн

а цена 

без 

ПДВ-

а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-а 

3.1. Набавка, транспорт и монтажа ПВЦ 

канализационих цеви ЈУС Г Ц6.501 са 

потребним фасонским комадима и заптивним 

материјалом, према  упутству произвођача. 

Цеви за зид и међуспратну конструкцију 

причврстити обујмицама са гуменом облогом 

одговарајућег пречника испод наглавка. 

Цеви у рову положити на пешчану постељицу 

д=10цм. 

Обрачун се врши по м1 а јединачном ценом је 

обухваћен спојни и заптивни материјал, 

оригиналне шелне за качење о конструкцију 

(мин 1 шелна на 1.5 м) као и испитивање на 

водонепропусност према пропису за ту врсту 

радова. 

Ø  50 мм 

Ø  110 мм 

м' 

м' 

16 

48 

    

3.2 Монтажа K.G.F. уложака за шахт за 

обезбеђење водонепропусности на месту 

продора цеви у шахт. Сва секундарна 

бетонирања око K.G.F. уложака извршити 

полимерним водонепропусним бетоном MB30. 

Ценом позиције обухватити и сва бетонирања 

око KGF уложака. Приликом монтаже, 

извођач радова мора се придржавати нацрта из 

пројекта и упутства произвођача. 

Обрачун се врши по комаду уграђеног улошка, 

за сав рад и потребан материјал. 

Ø  125 мм 

Ø  110 мм Ком 

ком 

1 

1 

    

3.3 Набавка, транспорт и уградња   ПВЦ сливника  

(хоризонтални или вертикални одвод) са 

самозатварајуцим отвором-суви, и 

пониклованом подном решетком дебљине 2 

мм.Обрачун по комаду.Ø  50 мм ком 4 

    

3.4 Набавка, транспорт и уградња  зидног сифона 

за прикључење веш  или судо машине са иноx 

поклопцем.Обрачун по комаду.Ø  50 мм ком 2 
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3.5 Набавка, и монтажа вентилационе капе од 

поцинкинкованог лима са потребним опсивом 

продора цеви кроз кровну конструкцију.(у 

цену урачунати и лимарске родове око 

продора цеви) 

Обрачун по комаду.Ø  110 мм ком 2 

    

        

 4.Санитарни уређаји 

  

Јед.цен

а 

без 

ПДВ-а 

Укупн

а цена 

без 

ПДВ-а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-а 

 Пре набавке свих позиција под бројем 4, 

понуђач је дужан да прикаже узорке 

Инвеститору, након чега ће се извршити 

одабир и набавка материјала).   

    

4.1 Набавка, транспорт и монтажа комплетног  

ЛАУРА ормарића ширине 60цм са 

умиваоником, произвођача ENMON или 

другог произвођача истих 

карактеристика.Набавка у градња сифона Ø 40 

мм. Обрачун по комплету готовог и 

испробаног уређаја Компл 5 

    

4.2 Набавка, транспорт и монтажа комплет 

СИМПЛОН-подне WC шоље типа ЈУЛИЈА од 

фајанса I класе произвођача  ENMON  или 

другог произвођача истих карактеристика. 

Шољу снабдети пластичним бешумним 

водокотлићем са испирном цеви типа 

ГЕБЕРИТ МОНТАНА или другог произвођача 

истих карактеристика, ПВЦ поклопцем као и 

сав потребни спојни и заптивни материјал за 

прикључак на канализацију. Обрачун по 

комплету готовог и испробаног уређаја. компл 7 

    

4.3 Набавка, транспорт и монтажа једноручне 

стојеће  батерије за санитарне чворове  типа 

ЕЛЕГАНЦЕ, а за чајне кухиње истог типа 

само за кухињу. а све да су    произвођача  

ENMON  или другог произвођача истих 

карактеристика , са одговарајуцим одливним 

сифоном.Обрачун по комаду   

    

 За лавабое Ком 5     

 За судопере ком 2     

4.4 Набавка, и монтажа електричног грејача воде, 

са сигурносним вентилом и прибором за 

уградњу и повезивање на водоводну на мрежу, 

Обрачун по комплету типа ARISTON VELIS 

EVO 100л који се поставља у приземљу,у 

санитарном чвору 7.2, одмах иза врата.Он 

снабдева топлом водом целу вертикалу 

санитарних чворова и чајне кухиње на 

спрату.Произвођач може и други али да је 

бојлер истих карактеристика. ком 1 

    

 Обрачун по комплету типа АРИСТОН ПРО 10 

Р/3 потисни са ниском монтажом од 10 л који 

се поставља у сутерену,у чајној кухињи, у 

кухињске елементе.Произвођач може и други 

али да је бојлер истих карактеристика. ком 1 

    

4.5 Набавка, и монтажа изливне славине са 

холендером, за прикључење веш и машине за 

прање судова на водоводну мрежу.Обрачун по 

комаду. Ком 2 
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4.6 Набавка, транспорт и монтажа санитарне 

галантерије типа СH 10000 МОНДЕ(ЕНМОН) 

или другог произвођача истог квалитета. Овај 

комплет садржи: два држача пешкира 

,чашу,вешалицу,тацну за сапун и држач тоалет 

папира.Обрачун по комлет. компл 7 

    

 огледало типа ТH-Р-16 ОКРУГЛО СА 

ЛАМПОМ 60X60 произвођача ЕНМОН или 

другог са истим карактеристикама ком 5 

    

 четка за WC SN-07 произвођача ЕНМОН или 

другог са истим карактеристикама ком 7 

    

 канта за отпатке ОКРУГЛА 12 л произвођача 

ЕНМОН или другог са истим 

карактеристикама ком 5 

    

 освеживач просторија са држачем по избору 

инвеститора ком 5 

    

        

 5.Хидрантска мрежа 

  

Јед.це

на 

без 

ПДВ-

а 

Укупн

а цена 

без 

ПДВ-

а 

Јед.цена 

са ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-а 

 Набавка, транспорт и монтажа челичних  

оцинкованих цеви са спојним и заптивним 

материјалом, свим потребним фазонским 

комадима и носачима и обујмицама за качење. 

У цену је урачунато: сав потребан материјал; 

размеравање, сечење и разношење цеви, 

монтажа, причвршћивање за греде и стубове, 

испитивање на пробни притисак, 

антикорозивна заштита аштитним 

премазом и бојење цеви. 

Ценом је такође обухваћено и пробијање 

отвора у армирано бетонском зиду за пролаз 

цеви и адекватна обрада отвора са враћањем у 

првобитно (технички исправно) стање. 

Обрачун по м' монтираног цевовода према 

опису.   

    

 Ø  65 мм-2 1/2 " м' 12     

 Ø  50 мм-2 " м' 16     

5.2 Набавка и монтажа унутрашњих хидрантских 

ормарића 50мм -комплет са вентилом, 

спојницама, кудељним цревом дужине 15м и 

млазницом. 

Обрачун по комплету. компл 3 

    

5.3 Причвршћивање хидрантске мреже на 

таваницу анкерима са поцинкованим тракама. 

Позицијом је обухваћена набавка транспорт и 

уградња анкера, са свим потребним 

материјалом. 

Обрачун по комаду. ком 15 

    

5.4 Набавка и монтажа позарне хидро станице за 

повецање притиска воде у хидрантској мрези . 

Монтазу уредјаја изврсити према упутству 

производјаца са квалификованим монтазером. 

Позиција подразумева сав материјал потребан 

за уградњу пумпног постројења : 

- командног ормана у склопу уређаја 

- усисног и потисног цевовода димензије 2 

1/2" са свим пратећим фитинзима и вентилима 

и мембранским посудама 

- пластифицираног постоља са гуменим ком 1 
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УКУПНА ВРЕДНОСТ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДР. РАДОВА_________________________________динара, без ПДВ-а. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ГРАЂЕВИНСКИХ И ДР. РАДОВА_________________________________динара, саз ПДВ-а. 

 

Цене у понуди обухватају рад и материјал извођача радова и исказују се ФРАНКО ГРАДИЛИШТЕ 

НАРУЧИОЦА. 

 

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: одложено у року од _________________ дана (минимално 15 дана, а 

максимално 45 дана) по пријему привремене/окончане ситуације оверене од стране надзорног органа 

Наручиоца. Испостављање и привремене ситуације минимално 15 дана након започињања радова. 

 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: ШГ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Паробродска 2, Сремска Митровица 

 

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА:  ______ (најдуже 120 дана) од дана увођења  извођача радова у посао. 

Извођач се сматра уведеним у посао уписом почетка радова у грађевински дневник, а након 

закључења уговора. 

 

ГАРАНТНИ РОК:_______ год.(гарантни рок на изведене радове је минимално 2 године за све 

изведене  

 радове, уколико за поједине врсте радова није прописан дужи рок. За уграђени материјал важи  

гарантни рок који даје произвођач. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана    (минимално 90 дана од дана отварања понуда). 

 

 

 

 Место и датум:                      Понуђач:     

              

                                  (потпис одговорног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ногицама 

- компензатор удара, неопходни вентили, 

гумене везе са цевоводима, Обрачун по 

комаду за монтиран и пуштен у рад уређај. 

Qмаx= 5.0 л/с, Hмаx= 20 м1 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из регистра 
АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

Пословно име или скраћени назив из регистра 
АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Проценат укупне вредности набавке који ће 
извршити подизвођач  

   

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач  

   

Напомена: Табелу „Општи подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се овај образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
 
 
________________________________ 
(Место и датум) 

ПОНУЂАЧ 
 
 
_____________________________ 
(потпис одговорног лица) 

 
М.П.печат понуђача 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

Пословно име или скраћени назив из регистра 
АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

Пословно име или скраћени назив из регистра 
АПР  

   

Адреса седишта     

Матични број     

ПИБ     

Име особе за контакт     

Електронска адреса     

Број телефона     

Број факса     

Напомена: Табелу „Општи подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду , а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се овај образац копира у довољном броју примерака, да се 
попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у образцу 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. Уколико се група понуђача одлучила да одреди 
носиоца посла, образац такве Изјаве се даје у наредном поглављу конкурсне документације. 
 
 
 
 
 
________________________________ 
(Место и датум) 

ПОНУЂАЧ 
 
 
_____________________________ 
(потпис одговорног лица) 

 
М.П. печат понуђача 
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            Прилог бр.7 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ О 

ИМЕНОВАЊУ НОСИОЦА ПОСЛА 

 

Изјављујемо да наступамо као Група понуђача за јавну набавку радова: АДАПТАЦИЈЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 2020.год, У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, Редни број јавне набавке: 12 

 

Овлашћујемо члана групе: ________________________________________   

                                                 (уписати пун назив и седиште) 

__________________________________________________________ да у име и за рачун осталих 

чланова Групе буде НОСИЛАЦ ПОСЛА, поднесе  заједничку понуду и заступа Групу понуђача пред 

наручиоцем. 

 

Пун назив и седиште чланова групе Потпис одговорног лица и печат члана групе 

 

Назив:____________________________ 

 

Седиште:__________________________ 

           ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

                                                          М.П. 

 

 

Назив:___________________________ 

 

Седиште:__________________________ 

          ______________________________ 

 

 

 

_________________________ 

 

                                                          М.П. 

 

 

 

Датум:________________                                                                                         ПОТПИС 

                                                                                                                        ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

                                                                                                                          НОСИОЦА ПОСЛА 

Место:____________________ 

                                                                               М.П.                                                                                                                                                   

                                                                              печат                               ________________                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.8 
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8. МОДЕЛ УГОВОРА  

Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата 

елементе  модела уговора. Уколико понуђач наведе да  ће делимично  извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача и део испоруке радова који му поверава. У 

случају заједничке понуде, модел уговора потписују и оверавају печатом сви чланови групе понуђача 

односно  потписује и оверава печатом само носилац посла ако је именован, а све у складу са Споразумом 

који су међусобно закључили и којег обавезно прилажу уз понуду.  

 

У Г О В О Р 

о извођењу грађевинских радова 

 

 

Закључен у Петроварадину, дана ________________________ између: 

 

I   УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

 

1. Јавно предузеће „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин, Прерадовићева 2. МБ: 08762198, 

ПИБ: 101636567, рачун бр. 205-601-31, које заступа директор _______________ (у даљем тексту: 

Наручилац радова), и  

 

2. _______________________________________________________________________ 

МБ: ________________ ПИБ: ______________, текући рачун бр.  __________________________ 

(банка: ________________________) које заступа _________________________________ (у 

даљем тексту: Извођач радова), 

____________________________________(подаци о подизвођачима/учесницима у заједничкој 

понуди) 

 

II   ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на основу достављене понуде 

извођача радова, која је прихваћена од стране Наручиоца радова у отвореном поступку јавне набавке 

радова – АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 2020. год., за потребе Шумског 

газдинства Сремска Митровица, спроведене по позиву број: 12, објављеном дана 26.02.2020. године 

на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца радова и Порталу службених гласила РС и 

базе прописа. 

Понуда Извођача радова дел. број ___________ од ____________ чини саставни део овог уговора.  

 

Члан 2. 

 

Предмет овог уговора је адаптација и реконструкција објекта и то реконструкција зграде 

дирекције огранка предузећа Шумско газдинство Сремска Митровица, Паробродска 2. 

 

Наручилац радова овим уговором поверава а Извођач радова прихвата и обавезује се, да за рачун 

Наручиоца радова изведе савесно и стручно, у свему према техничким прописима, стандардима и 

нормативима који важе за ову врсту радова у складу са спецификацијом и ценама из Понуде број  

Извођача радова број _________ од ___________, како следи:  
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Уговорне стране сагласно утврђују да је УКУПНА ЦЕНА:____________дин. без ПДВ. 

 

По јединичним ценама и у количинама захтевани у конкурсној документацији, а према 

спецификацијама из понуде понуђача, која је са понудом саставни део овог уговора и достављена табела 

чини саставни део овог уговора. 

 

Цене су исказане: ЦЕНА ФРАНКО ГРАДИЛИШТЕ код Наручиоца радова. 

 

Цене су исказане као коначне, са свим урачунатим трошковима и попустима. 

 

Исказане цене обухватају: сав материјал, сав рад, превозне трошкове, алат и механизацију, режијске 

трошкове, заштиту на раду радника, чување и обезбеђење градилишта, опреме и трећих лица, 

испитивање и атестирање употребљених материјала и изведених радова, обавезе које представљају 

јавни приход и предвиђену добит извођача радова, трошкове осигурања робе и радника, трошкове 

амбалаже, трошкове одношења смећа и отпада након завршетка радова, све припремне радове, 

завршне радове, друге пратеће радове, непредвиђене и додатне радове итд., све попусте и све друге 

трошкове,а све по систему „КЉУЧ У РУКЕ“. 

 

Исказане јединичне и укупне цене су фиксне и не могу се мењати, током целог периода важности 

уговора, па ни у случају вишкова/мањкова радова у односу на укупне пројектоване и уговорене 

количине. 

 

Извођач радова нема право на повећање цене по било ком основу. 

 

Радови који су предмет овог уговора не смеју испољити и вршити штетни утицај на природно окружење.  

 

Члан 3. 

 

Извођач радова је одговоран за обезбеђење средстава и услова за безбедан и здрав рад свих лица које 

ангажује приликом извођења радова, те је одговоран и дужан је надокнадити сву штету која тим лицима, 

трећим лицима или на имовини буде проузрокована приликом извођења радова. 

 

Извођач радова је дужан да формира градилиште тако да обезбеди максималну заштиту објеката, 

инсталиране опреме, складишног материјала, људства, као и заштиту околине, сагласно прописима, као 

и да предузме све законске и друге мере сигурности у погледу спречавања, пожара, хемијског утицаја и 

сл. 

 

Извођач радова сноси ризик случајне пропасти, нестанка и оштећења опреме, алата, материјала, радова 

или објеката на којима се изводе радови, до извршене примопредаје.  

 

III   МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ПОЧЕТАК РАДОВА И РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА 

 

Члан  4. 

 

Место извршења радова је на следећoj адреси: 

 ШГ Сремска Митровица, Паробродска 2, Сремска Митровица 

 

Почетак извођења радова: 

- даном увођења извођача радова у посао, по позиву наручиоца а након закључења уговора. Извођач се 

сматра уведеним у посао уписом почетка радова у грађевински дневник, а након закључења уговора.  
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Извођач радова је дужан да се позиву Наручиоца радова одазове у року од најдуже 3 радна дана и да 

упише увођење у посао у грађевински дневник. 

 

Члан 5. 

 

Извођач радова има право на продужење уговореног рока за завршетак радова из претходног члана овог 

уговора, само у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења 

уговора као што су: елементарне непогоде, мере државних органа, настанак околности које нису биле 

предвиђене планско-техничком документацијом (клизиште, подземне воде, већа улегнућа земљишта и 

др.), проглашење ратног стања или стања непосредне ратне опасности. Наступање, трајање и престанак 

ванредних догађаја и околности уписује се у грађевински дневник или другу меродавну књигу коју води 

извођач радова. 

 

 Извођач радова нема право на продужење уговореног рока за извођење радова због наступања 

ванредних догађаја који су наступили  пошто је Извођач већ пао у доцњу са извођењем радова. 

 

   Извођач радова је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужењем рока из 

разлога наведених у ст. 1 овог члана у року од 3 дана од дана наступања истих. 

 

       Извођач радова има право на продужење рока и у случају доцње наручиоца радова у испуњењу 

својих обавеза, за онолико времена колико је та доцња трајала. 

 

IV    СТРУЧНИ НАДЗОР, ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА 

РАДУ 

 

Члан 6. 

 

Наручилац радова обезбеђује стручни надзор у току извођења радова, именовањем надзорног органа, о 

чијем именовању обавештава Извођача радова. 

 

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се радови врше према договореној техничкој спецификацији 

из члана 2 овог уговора, контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, 

стандарда и техничких норматива, проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и 

инсталација, које се уграђују, давање упутстава Извођачу радова, сарадњу са одговорним лицем 

Извођача радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова. 

 

          Извођач радова је дужан да примедбе и предлоге надзорног органа уписује у грађевински дневник 

односно други документ који води, дужан је да поступи по истима, дужан је да отклони недостатке у 

радовима о сопственом трошку, а све у циљу испуњавања уговорених обавеза.  

 

Члан 7. 

 

Извођач радова се обавезује, да: 

- све радове из члана 2. овог Уговора, изведе у складу са прописима и према инвестиционо-

техничкој документацији; 

- употребљава материјал и опрему који одговарају српским нормативима и инвестиционо-

техничкој документацији, као и утврђеним стандардима, за чији квалитет сноси одговорност;  

-  да током целог периода важности овог уговора и свих евентуалних анекса, обезбеди пун 

неопходни кадровски капацитет сходно  условима  из јавне набавке радова по основу које му је 

Наручулац радова доделио овај уговор; 

-   да по изведеним радовима, објекат преда Наручиоцу радова.  
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Уговорне стране утврђују да је Извођач радова послодавац свим лицима које ангажује за вршење радова 

по овом уговору. Извођач радова као послодавац, прихвата све обавезе и одговорности послодавца 

према важећем Закону о безбедности и здрављу на раду и пратећим прописима, а нарочито: 

- да је одговоран за стручну оспособљеност и здравствену способност радника извршилаца 

уговорених послова, 

-         да је дужан раднике извршиоце пре ступања на рад обучити из области безбедности и здравља на 

раду (теоријски и практично) и обезбедити им сва прописана заштитна средства и опрему, 

- да је дужан да врши контролу и надзор над применом мера безбедности и здравља на раду на 

радилиштима и да налаже отклањање уочених пропуста, 

-          да је дужан да забрани рад лицима која не користе заштитна средства или опрему, односно да 

заустави процес рада ако уочи да прети непосредна опасност за живот или здравље радника, 

-          да је дужан да у року од 24 часа од настанка, усмено и у писаној форми пријави надлежној 

инспекцији рада и органу унутрашњих послова сваку смртну, тешку или колективну повреду на раду, 

-          да је дужан да састави и овери Извештај о повреди на раду, професионалном оболењу и оболењу 

у вези са радом и проследи га у складу са Законом, 

-          да обавља и све друге дужности у својству послодавца,  које има према важећим прописима из 

ове области, за чега је одговоран. 

 

Извођач радова прихвата обавезу да раднику ангажованом на вршењу радова из овог уговора надокнади 

сву штету у случају повреде на раду или у вези са радом (материјалну и нематеријалну), а такође је 

одговоран и за штету коју ангажовани радник на раду или у вези са радом проузрокује трећем лицу, у 

складу са позитивним прописима. Извођач радова нема право да од Наручиоца радова потражује 

рефундирање средстава која је исплатио по наведеним основима. У случају да по правоснажној пресуди 

Суда Наручилац радова буде обавезан да надокнади штету по напред наведеним основима, има право 

да исту рефундира од Извођача радова. 

 

Наручилац радова има право да преко својих овлашћених лица поступи на начин из става 2 овог члана, 

алинеја 4, или о томе одмах обавести надлежни инспекцијски орган, а све у случају да утврди постојање 

околности које налажу забрану рада појединцима или заустављање процеса рада, а о чему истовремено 

одмах обавештава и Извођача радова. 

 

V  УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 8. 

 

Наручилац радова је дужан да изврши плаћање на следећи начин и у следећим роковима: 

Одложено у року од ___________дана, по пријему привремене/окончане ситуације оверене од стране 

надзорног органа Наручиоца радова. Испостављање I привремене ситуације минимално ______ дана 

након започињања радова. Извођач радова може испоставити највише 3 привремене ситуације и 1 

окончану ситацију од дана увођења у посао до завршетка радова. 

 

Плаћање за извршене радове врши вирмански огранак предузећа Шумско газдинство Сремска 

Митровица, за чије потребе су извршени радови. 

 

Извођач радова  је дужан да у фактуру унесе и деловодни број  и датум уговора под којим је  исти 

заведен  код Наручиоца радова. 

 

Члан 9. 

 

Обрачун и исплата извршених радова ће се вршити на бази количина изведених радова у испостављеној 

привременој и окончаној ситуацији, коју оверава надзорни орган Наручиоца радова. 
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Извођач радова је дужан да привремену и окончану ситуацију за наплату сачини на бази стварно 

извршених врста и количина радова, евидентираних у грађевинској или другој меродавној књизи и 

јединичних цена из понуде. 

 

Надзорни орган је обавезан да у року од 2 дана од пријема ситуације исту прегледа, овери и испостави 

наручиоцу радова на плаћање. 

 

Наручилац радова може оспорити износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине 

извршених радова, јединичних цена, квалитета радова, врсте изведених радова и других оправданих 

разлога. Рекламација на изведене радове одлаже плаћање до њиховог отклона. Уколико Наручилац 

радова оспори само део исказане вредности радова, неоспорену вредност радова је дужан да плати 

Извођачу радова у уговореном року. О разлозима оспоравања Наручилац радова је дужан да обавести 

Извођача радова у року од 5 дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том 

року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматраће се да нема примедби.  

 

Члан 10. 

 

Коначни обрачун ће се извршити путем окончане ситуације оверене од стране надзорног органа 

наручиоца радова, након чега ће се записнички извршити примопредаја радова. 

 

Коначни обрачун садржи: 

- вредност изведених радова према уговореним ценама, 

- коначан износ, 

- податак о прекорачењу уговореног и одобреног рока, 

- податак о захтевима за исплатом уговорне казне и накнаде штете. 

 

Наручилац радова има право на придржај неисплаћеног дела цене ради отклона недостатака, наплате 

пенала и претрпљене штете као и у случају неиспуњења пројектованих параметара након примопредаје 

изведених радова.  

 

VI  УГОВОРНА КАЗНА   

Члан 11. 

 

Ако Извођач радова, својом кривицом не изврши уговорене радове у року из чл. 2 овог Уговора, дужан 

је да плати Наручиоцу радова, на његов захтев, уговорну казну у висини од  0,5 % уговорене 

вредности радова, за сваки дан кашњења. Износ овако одређене уговорне казне не може прећи износ 

од 5% вредности уговорених радова, што не ускраћује право Наручиоца радова на накнаду штете. 

  

Уговорну казну из става 1. овог члана извођач ће платити по извршеном коначном обрачуну.  

 

VII    ГАРАНТНИ РОК 

Члан 12. 

 

Гарантни рок за изведене радове износи _______ године од дана техничког прегледа и пријема 

радова, ако за поједине радове није прописима предвиђен дужи рок. 

 

За уграђени материјал и опрему важи гарантни рок произвођача истих. Материјал и опрема који се 

употребљавају за извођење радова морају одговарати техничкој документацији и техничким 

нормативима из пројектне и конкурсне документације, као и утврђеним стандардима, а одговорност за 

квалитет материјала и уграђене опреме сноси Извођач радова. Извођач радова је дужан да на захтев 

Наручиоца радова поднесе атесте о квалитету материјала и опреме, а по потреби и да испита квалитет 

материјала и опреме код за то овлашћене стручне организације. 



Strana 80 od 94 
 

 

Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке, који су последица 

несолидног извођења или лоше уграђеног материјала, а који се утврде приликом примопредаје 

уговорених радова и покажу у току гарантног рока, осим недостатака насталих услед неправилног 

коришћења изведених радова.  

 

Извођач радова је дужан да недостатке отклони у најкраћем, примереном року. Ако извођач радова не 

поступи на начин предвиђен у претходном ставу  овог члана,  Наручилац радова ће исте отклонити на 

терет Извођача радова, задржавајући право и на накнаду штете.  

 

VIII    ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА  

 

Члан 13. 

 

 Примопредаја и коначан обрачун изведених радова извршиће се у року од  најдуже 5 дана од дана 

завршетка радова. Примопредаја ће се извршити комисијски, комисију чине три члана и то: један од 

стране Наручиоца радова, један од стране Извођача радова и један је надзорни орган. 

 

Раду комисије из претходног става обавезно присуствује и одговорни Извођач радова Извођача. 

 

О примопредаји радова обавезно се сачињава записник, чији је саставни део коначни обрачун 

изведених радова, који потписују сви чланови комисије и одговорни Извођач радова.  

 

IX   СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 14. 

 

Извођач радова обезбеђује испуњење својих обавеза из овог уговора средствима финансијског 

обезбеђења, предајом: 

 

-  приликом закључења уговора, ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА, бланко-соло менице, оверене 

само печатом и потписом извођача,  ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ МЕНИЦЕ код Народне банке 

Србије (у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и 

овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11 и 80/2015), а на основу члана 47а став 6. Закона о платном промету 

("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон, 31/2011 

и 139/2014 - др. закон)  и МЕНИЧНИМ ПИСМОМ попуњеним и овереним, у коме је уписан износ од 

10% уговорене вредности без ПДВ, са роком важности пет дана дуже од истека рока за коначно 

извршење радова.  

 

-  приликом примопредаје изведених радова, ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАТНОМ РОКУ, 

бланко-соло менице, оверене само печатом и потписом извођача , ПОТВРДЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ 

МЕНИЦЕ код Народне банке Србије (у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину 

вођења Регистра меница и овлашћења („Сл.гл.РС“ бр.56/11 и 80/2015), а на основу члана 47а став 6. 

Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 

111/2009 - др. закон, 31/2011 и 139/2014 - др. закон) и МЕНИЧНИМ ПИСМОМ попуњеним и 

овереним, у коме је уписан износ од 10% уговорене вредности без ПДВ, а у случају да извођач не 

изврши обавезу отклањања грешака у гаратном року,    са роком важности пет дана дуже од 

гарантног рока за извршене радове.  
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X   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

 

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима 

и Закона о планирању и изградњи објеката. Када се помоћу одредаба Закона о облигационим односима 

не може уредити однос између уговорних страна, за уређење таквих односа примењиваће се Посебне 

узансе за грађење („Сл.лист СФРЈ“, бр. 18/77).  

 

Члан 16. 

 

Измене и допуне уговора ( анекс) врше се на начин прописан Законом о јавним набавкама, у писаној 

форми, уз сагласност уговорних страна, потписивањем анекса уговора од стране овлашћених 

представника обеју уговорних страна. 

 

Наручилац радова може након закључења уговора о јавној набавци БЕЗ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОВЕЋАТИ ОБИМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, С ТИМ ДА СЕ ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

МОЖЕ ПОВЕЋАТИ НАЈВИШЕ ДО 5% од вредности уговора, о чему је наручилац дужан да донесе 

одлуку у складу са Законом о јавним набавкама а уговорне стране да закључе анекс уговора.  

 

Измена уговора о јавној набавци је могућа, у складу са Законом о јавним набавкама, и у смислу да се 

рок трајања уговора може продужити уз сагласност воље обе уговорне стране, закључењем анекса 

уговора, уколико до истека уговореног трајања рока уговора, укупно уговорени радови не буду 

реализовани, а наручилац има и даље потребу за предметним радовима, уколико укупно извршени 

радови по уговору и анексу не прелазе укупно уговорену вредност уговора. 

 

У ПОГЛЕДУ УГОВОРЕНЕ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ УГОВОРА  И ВИСИНЕ УГОВОРЕНИH 

ЈЕДИНИЧНИH ЦЕНА, НИСУ МОГУЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА. 

 

Остале измене и допуне уговора о извођењу радова, могуће су само из нарочито оправданих, 

објективних околности, под условом да се не мењају укупно уговорена вредност уговора и јединичне 

цене добара, а све у складу са одредбама Закона о јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних 

страна. 

Члан 17. 

 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у 

случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Новом Саду.  

 

XI  СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

  

Члан 18. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране.  Уговор 

се закључује на период од 1 године, рачунајући од дана ступања на снагу. 

 

XII РАСКИД УГОВОРА 

             Члан 19. 

 

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати 

раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.  

 

Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.  
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Наручилац радова је овлашћен да реализује средство финансијског  обезбеђења за добро извршење 

посла ,уколико Извођач радова поступи противно било којој одредби овог уговора, независно од права 

да захтева раскид уговора. 

 

 

Члан 20. 

 

Овај Уговор сачиње је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни припада по 3 

(три) примерка.  

 

 

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

 

_____________________ 

 ЗА НАРУЧИОЦА РАДОВА 

ЈП''Војводинашуме'' 

Петроварадин 

 

________________________ 

   Роланд Кокаи 
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8.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ  

 

 

Образац структуре цене је обавезни саставни део понуде.  

 

СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ САЧИЊЕН ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, УКОЛИКО СУ ОСНОВНИ 

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ,КОЈИ СУ САДРЖАНИ У ОБРАСЦУ ПОНУДЕ ,  ПОПУЊЕНИ 

ПРЕМА ЗАHТЕВИМА ОБРАЗЦА И ОВЕРЕНИ ПОТПИСОМ И ПЕЧАТОМ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

ПОНУЂАЧА. Стога ова конкурсна документација не садржи засебан образац структуре цене. 

 

Ако понуђач  у Образцу понуде није правилно и у целини попунио податке о основним елементима 

понуђене цене, сматраће се да није сачинио образац структуре цене, што представља битан 

недостатак понуде. 
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Прилог бр.9 

9.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

9.1.Образац трошкова припреме понуде  

 

У складу са чланом 88 став 1 Закона о јавним набавкама, 

понуђач________________________________________________________за јавну набавку радова: 

АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 2020. год., У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, редни 

број јавне набавке: 12 

 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:  

Врста трошкова  Износ трошкова  у РСД 
 

   

       

       

       

       

                                У К У П Н О:    

    

 

 

датум:     

М.П.  

потпис овлашћеног лица  

понуђача/носиоца посла  

   
____________________  

место:  

____________________  ___________________  

   

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

 

У образцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средства 

обезбеђења. 

 

НАПОМЕНА: достављање овог образца није обавезно. 
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Прилог бр.10 

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

10.1. Образац изјаве 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача: 

 

____________________________________________________________, са седиштем у 

_________________________, ул. _________________________ бр. ___, дајем следећу : 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку за јавну 

набавку радова: АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 2020.год.У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ, редни број јавне набавке: 12. 

 

коју спроводи наручилац ЈП“Војводинашуме“ Петроварадин, 

 

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

 

 

 

датум: ПОНУЂАЧ  

____________________ 

М.П. 

 

место: 

 

  

____________________ ___________________  

 Потпис одговорног лица  

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

- уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити умножена, потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оврена печатом.  
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Прилог бр.11 

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА  СНОВУ ЧЛАНА 75.  

СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

11.1. Образац изјаве 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача : 

 

___________________________________________, са седиштем у _________________, ул. 

_____________________________________________ бр. ___, дајем следећу : 

 

И З Ј А В У 

о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, у поступку за јавну набавку радова: 

АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 2020.год., У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ, 

Редни број јавне набавке: 12 

 

 коју спроводи наручилац ЈП“Војводинашуме“ Петроварадин, а у којој јавној набавци подносимо 

понуду, изјављујем да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

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

обављања делатности која је на снази у време подношење понуда. 

 

 

 

датум: ПОНУЂАЧ  

____________________ 

М.П. 

 

место: 

 

  

____________________ ___________________  

 Потпис одговорног лица  

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

 

- уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора бити умножена, потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
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Прилог бр.12 

12.  ОБРАЗАЦ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПHОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА  

                                 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ангажованог лица 

ВРСТА И 

СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ 

ПОСЛОВИ КОЈЕ 

ЗАПОСЛЕНИ 

ОБАВЉА 

БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ 

КОЈУ ПОСЕДУЈЕ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

датум:     

М.П.  

печат 

ПОНУЂАЧ 

   __________________  

место:  

__________________ _________________ 

                                                                                                                           Потпис одговорног лица 

Напомена: 

- У случају да понуду подноси група понуђача, овај додатни услов они испуњавају заједно.  

- За подизвођача се не доставља доказ о испуњености овог додатног услова.  
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Прилог бр.13 

13. ОБРАЗАЦ ЛИСТЕ ИЗВРШЕНИH РАДОВА  

 

 

 

Изјављујемо да смо у последњој  2017., 2018. и  2019. години изводили грађевинске радове за следеће  н 

а р у ч и о ц е:  

 

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ 
ВРСТА ГРАЂЕВИНСКИH 

РАДОВА 

ВРЕДНОСТ РАДОВА БЕЗ 

ПДВ 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

датум:      

 

 

М.П.  

ПОНУЂАЧ 

   __________________ 

место:  

__________________  _________________  

                                                                                                                             Потпис одговорног лица 

 

Напомена: 

- У случају да понуду подноси група понуђача, овај додатни услов они испуњавају заједно.  

- За подизвођача се не доставља доказ о испуњености овог додатног услова.  
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Прилог бр.13а 

13.а      ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА 

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 

68/15) наручилац, издаје  

 

 

 

П О Т В Р Д У 

да је извођач радова 

 

 

                     ______________________________________________________________________ 

                                                                   (назив и седиште понуђача) 

 

 

У  2017., 2018., 2019. години наручиоцу извео радове који су примерени предмету јавне набавке – 

Адаптације и реконструкције објеката 2020. год. у отвореном поступку, у укупној вредности од  : 

 

__________________ динара без ПДВ-а и то:  

 

 

 

 

 

Потврда се издаје на захтев извођача радова ________________________________ ради учешћа у 

поступку јавне набавке – Адаптације и реконструкције објеката 2020. год., редни број јавне набавке 12, 

коју спроводи наручилац ЈП „Војводинашуме“, ШГ Сремска Митровица, Паробродска бр. 2, и у друге 

сврхе се не може користити.  

 

 

 М.П. 

печат 

О В Е Р А В А 

 

__________________ 

Потпис одговорног лица  

наручиоца радова 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати колико је потребно и доставити уз понуду у оригиналу, потписан 

и оверен печатом од стране наручилаца радова код кога је Понуђач изводио радове који су примерени 

конкретној јавној набавци у којој сада својом понудом конкурише. 
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  ПОДАЦИ О ИЗДАВАОЦУ ПОТВРДЕ: 

 

Назив Наручиоца__________________________________________________ 

 

С е д и ш т е______________________________________________________ 

 

Телефон _______________________________________ 

 

Матични број_______________________________  

 

ПИБ______________________________ 

 

Место и датум издавања потврде______________________________ 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

- Потврду издаје и оверава сваки наручилац радова кога је понуђач навео у референтној листи и код кога 

је понуђач изводио радове. Потврда се прилаже уз понуду у оригиналу. Извођач радова прилаже о 

сваком наручиоцу и податке о издаваоцу потврде. 

 

- У случају да понуду подноси група понуђача, овај додатни услов они испуњавају заједно. 

- За подизвођача се не доставља доказ о испуњености овог додатног услова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.14 
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14. ПОДАЦИ О ЗАХТЕВАНИМ СРЕДСТВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Сагласно члану 30. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12) и чланова 12.и 

13.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ бр. 29/2013,104/2013) наручилац 

захтева да се  приложи и финансијска гаранција којом Понуђач обезбеђује испуњење својих 

обавеза и то према следећем:  

- ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ, уз понуду понуђач је сагласан да ће доставити БЛАНКО-СОЛО 

МЕНИЦУ, оверену само печатом и потписом понуђача, са потврдом  пословне банке да је меница 

регистрована и оверена у регистру меница код пословне банке продавца,  СА  МЕНИЧНИМ 

ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и оверено и 

у коме понуђач уписује износ 10%  од вредности понуде, без ПДВ-а. 

ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, понуђач је сагласан да ће, уколико буде одабран као 

најповољнији, пре закључења уговора, доставити БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену само 

печатом и потписом понуђача, са потврдом  пословне банке да је меница регистрована и оверена 

у регистру меница код пословне банке продавца,  СА  МЕНИЧНИМ ПИСМОМ чији је образац у 

прилогу, при чему менично писмо мора бити попуњено и оверено и у коме понуђач уписује износ 

10%  од уговореног износа, без ПДВ-а,  а у циљу доброг извршења посла.   

ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ, понуђач је сагласан да ће, у тренутку 

примопредаје добара, доставити наручиоцу, регистровану БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦУ, оверену 

само печатом и потписом понуђача, са МЕНИЧНИМ ПИСМОМ чији је образац у прилогу, при 

чему менично писмо мора бити попуњено и оверено, и у коме понуђач уписује износ од 10% од 

уговореног износа, без ПДВ-а.  

Уз меницу, менично писмо, ОБАВЕЗНО СЕ У ФОТОКОПИЈИ ПРИЛАЖЕ  и КАРТОН 

ДЕПОНОВАНИХ ПОТПИСА, из којих је видљиво да је меницу и менично писмо потписало 

овлашћено лице понуђача. 

Ако лице које је наведено на картону депонованих потписа није овлашћено за заступање 

привредног субјекта (не налази се у решењу Агенције за привредне регистре), а потписник је 

менице, неопходно је доставити и специјално пуномоћје сходно члану 91. став 4. Закона о 

облигационим односима. Издате менице подносе се на наплату пословној банци код које Понуђач 

има отворен рачун, у целости, у случајевима предвиђеним уговором.  

У прилогу:   -  Образац меничног писма – за озбиљност понуде и за извршење уговора и за отклањање 

грешака у гарантном року. 

 

И З Ј А В А  

У свему сам сагласан и обавезујем се да уз понуду приложим средство финансијског обезбеђења, 

на начин и са свим потребним прилозима, а према напред наведеним захтевима наручиоца  

 

 

  ПОНУЂАЧ  

   
 (Место и датум)   

 

 

 

 

Прилог 14 а 
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89 

и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), 

 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

Текући рачун: 

 205- 601-31 Код: Комерцијална банка АД Београд  

Матични број: 

08762198 ПИБ: 101636567  

Предајемо вам  бланко,  соло  меницу  број  ________________________ и  овлашћујемо  ЈП 

''Војводинашум

е'' Петроварадин,  Прерадовићева  2,  као  Повериоца,  да  је  може 

попунити  на  

износ 

до_________________________динара  (словима:_________________________________динара) као 

средство обезбеђења озбиљности понуде у отвореном поступку јавне набавке радова: Адаптације 

и реконструкције објеката 2020.год, Овлашћујемо ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 

2 као Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим 

прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца менице 

___________________________________________________из његових новчаних средстава, односно 

друге имовине. 

 

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана примљеног обавештења од стране 

Дужника – Издаваоца менице да одустаје од учешћа у поступку јавне набавке. 

 

Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших 

рачуна, као и да налог за наплату из овог меничног писма заведу у редослед чекања у случају да на 

нашим рачунима нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са 

рачуна. 

Меница коју смо предали Повериоцу је важећа и признајемо је за своју и у случају да пре њене 

реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за 

располагање средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника 

и других промена од значаја за правни промет. 

 

Датум издавања Овлашћења ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

 _____________________________ 

__________________ год. _____________________________ 

Адреса: _______________________________ 

 _______________________________ 

Мат.бр. _______________________________ 

ПИБ _______________________________ 

 Директор 

М.П. _____________________________ 
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46 и 18/58, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70, 57/89 

и "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), 

 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

Текући рачун: 205-601-31      Код: Комерцијална банка АД Београд 

 

Матични број: 08762198       ПИБ: 101636567 

Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП ''Војводинашуме'' 

Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на износ до _________________ 

динара (словима:_______________________________________________ динара), као средство 

обезбеђења за извршење уговорних обавеза, са свим припадајућим обавезама и трошковима по 

основу Уговора о извођењу радова број___________од________., закљученог у поступку јавне 

набавке радова: АДАПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА 2020.ГОД.  или последњег 

анекса проистеклог из овог уговора. Овлашћујем ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, 

као Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим 

прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца менице 

__________________________________ из његових новчаних средстава, односно друге имовине. 

 

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа из напред наведеног Уговора 

бр.___________ од ____________________.год. или трећег дана од доспећа његовог последњег Анекса, а 

наплатити најкасније  5 дана након истека гарантног рока за извршене радове по уговору и свим његовим 

евентуалним анексима. 

Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих наших 

рачуна, као и да налог за наплату из овог меничног писма заведу у редослед чекања у случају да на нашим 

рачунима нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са рачуна. 

Меница коју смо предали Повериоцу је важећа и признајемо је за своју и у случају да пре њене реализације 

дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање средствима 

са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других промена од 

значаја за правни промет. 

 

Датум издавања Овлашћења ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ  

 _____________________________  

____________________год. _____________________________  

Адреса: _______________________________  

 _______________________________  

Мат.бр. _______________________________  

ПИБ _______________________________  

 Директор  

М.П. 

___________________________ 
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На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. 

лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), 

 

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ 

 

КОРИСНИК: ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2 

 

Текући рачун: 205-601-31        Код: Комерцијална банка АД Београд 

Матични број: 08762198  ПИБ: 101636567 

 

 Предајемо вам ______ бланко, соло меницу број _________________ и овлашћујемо ЈП 

''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као повериоца, да је може попунити на износ до 

_________________ динара (словима: 

__________________________________________________________ динара), у сврху отклањања 

грешака у гарантном року, по основу  Уговора о извођењу радова-АДАПТАЦИЈЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОБЈЕКАТА  2020.год.бр. ______ од ________________год.- или последњег анекса 

проистеклог из овог уговора. Овлашћујем ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин, Прерадовићева 2, као 

Повериоца, да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим 

прописима изврши наплату са свих рачуна Дужника - Издаваоца менице 

__________________________________ из његових новчаних средстава, односно друге имовине. 

 Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа из напред наведеног 

Уговора бр.___________ од ____________________.год. или трећег дана од доспећа његовог последњег 

Анекса. 

             Овлашћујемо пословне банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да налог за наплату из овог меничног писма заведу у редослед чекања у случају да на 

нашим рачунима нема средстава или нема довољно средстава, због поштовања приоритета у наплати са 

рачуна. 

 

              Меница коју смо предали Повериоцу је важећа и признајемо је за своју и у случају да пре њене 

реализације дође до промене лица овлашћеног за заступање или промене лица овлашћених за располагање 

средствима са рачуна Дужника, као и у случају наступања статусних промена код Дужника и других 

промена од значаја за правни промет. 

 

Датум издавања Овлашћења 

 

____________________год. 

 ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 Адреса: __________________________________ 

__________________________________ 

 

 Мат.бр. __________________________________ 

 ПИБ __________________________________ 

 

 

М.П. 

Директор 

 

_______________________________ 

 

 


