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СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА 

Радничка бр. 2 Нови Сад  

Број: 1037/19 

Датум:27.12.2019. 
. 

 

 

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15.), чланом 2 . Правилника 

о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 86/2015), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 

966/19 од 10.12.2019.године; 

 Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована решењем директора број 967/19 од 10.12.2019. 

 

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   РАДОВА – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У 

МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, НОВИ САД –II ФАЗА-ЛАМЕЛА 6-ЈНОП  3/2019 
 

 

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1) опште податке о јавној набавци 

2) податке о предмету јавне набавке 

3) упутство понуђачима како да сачине понуду 

4) образац понуде 

5) врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова 

6) образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се 

доказује испуњеност тих услова 

7) модел уговора 

8) образац структуре цена , са упутством како да се попуни 

9) други обавезни обрасци 

10) образац трошкова припреме понуде 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Децембар  2019.године 

Нови Сад
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1) подаци о наручиоцу: 

Стамбена агенција Града Новог Сада 

Радничка бр. 2 Нови Сад  

ПИБ: 100458220, 

МАТ.БРОЈ: 08187274 

Интернет страница: www: sagns.rs 

е – mail: info@sagns.rs 

 

2)врста поступка и законска регулатива: 
Отворени поступак, у складу са чланома 32. Закон о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“ бр. 124/2012, 14/15и 68/15),набавка радова- 

Радови на изградњи на изградњи СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА у Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 

6 Нови Сад 

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15и 68/15) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о планирању и изградњи објеката 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Закон о заштити од пожара 

 Закон о рударским и геолошким истраживањима 

 подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама 

 прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке. 

3)предмет јавне набавке : 
Предмет јавне набавке – Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб,II-фаза-

Ламела 6 Нови Сад 

 

4)Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

5) Контакт особа: 
- Александар Станисављевић – mail: info@sagns.rs 

 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

 

Предмет јавне набавке je Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб,II-фаза-

Ламела 6 Нови Сад, а према техничкој спецификацији датој у  Конкурсној документацији. 

Називи ознака из општег речника: 

шифра 45211100 – Радови на изградњи зграда 

 

Сви радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда 
 Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику. 

2) подаци о обавезној садржини понуде: 
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у 

упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се 

утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно 

установила квалификованост понуђача. 

Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају 

трошкове које понуђач има у реализацији набавке . 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,  на обрасцу из Конкурсне 

документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана 

необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини 

тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да 

ли је затворена онако како је предата. 

Понуда садржи следеће: 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75.  

и 76 ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;   

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и 

печатом понуђача;  

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац предмер радова, са потписом овлашћеног 

лица и печатом понуђача 

- попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне листе  ( образац 

потписује и оверава претходни наручилац) 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац РЛ списак  изведених радова  

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са 

подизвођачем 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у 

заједничкој понуди у колико понуду подноси група понуђача 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац структуре цена 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди 

                  - попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања 

понуде поштовали важеће прописе о заштитина раду , запошљавању и условима рада , заштити 

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

подношења понуде 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да 

је сагласан са садржином Модела уговора 

- попуњен , потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о 

извршеном увиду на лицу места и увид у техничку документацију. 

- копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање 

- динамички планса приказом трајања активности и бројем радника по активности , који 

мора бити у складу са роком извршења радова  и захтеваним минималним бројем радника  

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави. 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде 

 

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде 
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Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана 

или читко попуњена штампаним словима,свака страна оверена печатом и потписом овлашћеног 

потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.  

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или 

подебљавање мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача.Факсимил понуђача није 

дозвољен. 

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из 

групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се 

понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење јавне набавке. 

4) Понуде са варијантама 
Понуда са варијантама није дозвољена. 

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и 

позивом: 

 Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу 

објављеног јавног позива за доделу јавне набавке радова Радови на изградњи стамбеног објекта у 

Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад. Понуде морају бити у целини припремљене у 

складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне 

набавке , а на основу објављеног јавног позива. 

6) подношење понуда: 

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у 

затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Стамбена агенција града Новог Сада , 

Радничка бр. 2 Нови Сад  , са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНОП  

3/2019– Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови 

Сад.  поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, 

адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. 

Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 27.01.2020. .године до 12.00 часова. 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 

27.01.2020.године до 12,00 часова. 

Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за 

подношење понуда сматраће се неблаговременом. 

7) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја: 

Јавно отварање понуда обавиће се 27.01.2020 године у 13,00 часова, у просторијама Стамбена 

агенција града Новог Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад  

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да 

својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за 

јавну набавку. 

8)  рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет 

страници  у року од 3 дана од дана доношења одлуке. 

9) Начинизмене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН 

 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 

исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној 

коверти или кутији.  

 У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да 

назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Стамбена агенција града Новог 

Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад  

, са назнаком: 
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     „Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП  3/2019 Радови на изградњи  

стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад 

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку -  ЈНОП  3/2019 Радови на изградњи  

стамбеног објекта Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад 

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку - ЈНОП  3/2019  Радови на изградњи 

стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад 

10) обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач: 
На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну 

понуду.  

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

или као подизвођач. 

11) Учешће подизвођача у понуди: 
Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је 

да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о 

подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, 

а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а 

уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у 

уговору. 

Подизвођач може испуњавати  додатне услове за само онај део  набавки за  које је у понуди наведено 

да ће он извршити. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 

подизвођача. 

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

утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о 

испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор. 

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице 

испуњав све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 

наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца 

приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно 

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

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

12) обавештење  о  заједничкој понуди : 
Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда. 

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се 

обавезују на заједничко извршење набавке. 

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

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем;  

2  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  

3) неограниченој, солидарној одговорности сваког члана, према Наручиоцу у складу са Законом. 
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о 

јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из 

члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. 

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач 

који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун 

може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду. 

13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде: 

Рок извршења не може бити дужи од 10 месеци  , а   рачуна се у календарским данима од момента 

увођења у посао. 

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао 

извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац 

- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију 

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,  

- Извођач  достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла 

Начин и услови  плаћања: У року од 45 дана по испостављеним привременим и окончаној 

ситуацији. Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених 

количина уговорених радова и уговорених цена. 

Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном 

обрачуну. 

 

Гарантни рокови: Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 5 година за радове на крову а 

најмање  2 године за остале радове од дана примопредаје радова . 

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком ориналног 

произвођача са атестима за уграђени материјал  и тече од  дана примопредаје радова. 

С тим у вези понуђач је у обавзи да достви овлашћење односно потврду  произвођача или 

овлашћеног дистрибутера за Републику Србију у колико у републици Србији не постоји канцеларија 

произвођача да је понуђач овлашћен за продају ,уградњу и сервисирање понуђених топлотних 

пумпи којим произвођач потврђује да ће понуђене топлотне пумпе бити нове , оргиналне и са 

произвођачком гаранцијом од минимум 2 године. 

Уколико се записнички констатују недостаци за изведене радове, понуђач је у обавези да исте 

отклони  у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 

ОСТАЛИ УСЛОВИ :  

- Понуђач мора да поднесе доказ да располаже довољним : пословним , финансијским, 

кадровским и техничким капацитетом ,траженим у обрасцу за оцену испуњености 

услова из члана 75 и 76 закона и упутству какао се доказује испуњеност  тих услова. 

- Понуђач мора да достави и копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа 

лица овлашћеног за заступање. 

- Понуђач је у обавези да достави динамички план са приказом трајања активности и 

бројем радника по активности , који мора бити у складу са роком извршења радова  

и захтеваним минималним бројем радника  

Радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизирани у техничкој 

документацији. 

Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне марке 

тражених добара,су само дескрпктивног карактера, а не рескриптивног. Понуђач може заменити 

тражене трговачке знакове односно робне марке тражених добара, а уз које је наручилац додао «или 

одговарајуће « у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини еквивалентне или 

супериорене у односу на оне које су назначене од стране наручиоца, што доказује достављањем  

документа којима се доказује сагласност тих понуђених добара са конкурсном документацијом. 
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Одговарајући доказ може бити потврда,технички досије или извештај са тестирања које је спровела 

овлашћења организација и слично понуђених добара.  

Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.   

14) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 
Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди се исказују у динарима.  

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, 

сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене 

који чини саставни део ове конкурсне документације. 

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве, 

осим у случају предвиђеним чл. 107. ст. 4. ЗЈН. 

Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона 

15) Средство финансијског обезбеђења :  

Врста финансијског обезбеђења:. 

Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

 

Понуђач је дужан да достави Изјаву понуђача о финансијској гаранцији у складу са обрасцем из 

конкурсне документације  

1)Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан одмах, а најдаље у року од 15дана од дана 

закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5 % уговорене вредности  без пореза на 

додату вредност.Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може 

да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац 

или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције мора да се продужи. 

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг 

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла. 

 

2) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство 

финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске 

гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће 

отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а 

који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова 

и материјала.  

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова.  
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Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг) Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг 

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. 

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди: 
Наручилац је дужан да:  

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

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди; 

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, 

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

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем 

десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених 

у понуди. 

 

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- Стамбена агенција града Новог Сада , 

Радничка бр. 2 Нови Сад  или путем емаила: info@sagns.rs, са назнаком -  „Додатне 

информације/појашњења за Комисију за јавну набавку  радова-Радови на изградњи стамбеног 

објекта у Момчила Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад, ЈНОП  3/2019“,тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подноше понуда, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , 

ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.Комуникација у 

поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну 

документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

Обавештењео продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници 

наручиоца. 

 

18) рок важења понуде: 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 90 дана од дана 

отварања понуда. 
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Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

19) Негативне референце: 

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.  закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

4)одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац 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 може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним 

набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац 

ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  

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

допуштене исправке : 

Наручилац може да 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, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 

да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као 

и код његовог подизвођача.  

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

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да 

наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата 

исправљене износе из понуде. 

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.  

21) рок за закључење уговора:  
Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није 

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити 

било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не 

достави потписан уговор у року од 8 дана од дана достављања уговора на потпис и оверу , наручилац 

може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити 

обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, 

наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два 

дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  

22)Критеријум за избор најповољније понуде: 
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума најнижа понуђена 

цена 
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23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде  у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнакио ценом 
Уколико се у избору најповољније понуде појаве две или више понуда са једнаком ценом, 

понуда са најдужим гарантним роком сматраће  се као најповољнија. 

24) Обустава поступка јавне набавке  

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона. 

25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН 

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао 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 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 

26) Заштита права понуђача 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, 

осим ако Законом није другачије одређено. 

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес 

за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи 

штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона. 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу са назнаком „Захтев за заштиту права ЈНОП 03/2019 

 

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26. 

 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 

или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

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

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

 

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

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

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 

за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 

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

са одредбама члана 150. Закона.  

 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту 

права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да 

зауставља даље активности у поступку јавне набавке.  

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 03-2019, сврха уплате: ЗЗП, 

наручилц  Стамбена агенција града Новог Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад  и ознака набавке  ЈНОП 

3/2019, корисник: буџет Републике Србије) уплати таксу и то: 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке, садржина 

позива за подношење понуда, односно садржина конкурсне документације или друге радње 
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Наручиоца предузете пре отварања понуда, такса износи  120.000,00 динара, обзиром да 

процењена вредност јавне набавке не прелази износ од 120.000.000,00 динара; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње Наручиоца предузете после истека 

рока за подношење понуда, изузев Одлуке о додели уговора о јавној набавци, висина таксе 

се одређује према процењеној вредности јавне набавке (коју понуђачи сазнају у поступку 

отварања понуда)и износи 0,1% процењене вредности јавне набавке; 

 уколико се захтевом за заштиту права оспорава Одлука о додели уговора о јавној набавци, 

висина таксе се одређује према понуђеној цени понуђача коме је додељен уговор, па ако та 

цена не прелази 120.000.000,00 динара такса износи 120.000,00 динара, а ако та цена 

прелази 120.000.000,00 динара, такса износи 0,1% понуђене цене понуђача коме је додељен 

уговор. 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА 

ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15  у 

даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и 

потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

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 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 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.став 1. тачка3. ЗЈН чија се уплата врши износи  120.000,00 

динара; 

(4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-30678845- 06; 

(5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

(6)  модел и позив на број:  03-2019 

(7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача  за ЈНОП 3/2019 наручиоца Стамбена 

агенција града Новог Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад  

(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 таксе, као и 

назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 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 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. 

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права 

на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
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Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу 

на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака 

странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву 

за заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је 

извршни наслов. 

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за 

заштиту права из члана 149. Закона 
Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН. 

28. Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним 

набавкама. 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу 

са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних 

набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су 

у истом наведени 

Образац понуде: 

ПОНУДА  за јавну набавку радова-Радови на изградњи на изградњи стамбеног објекта Момчила 

Тапавице бб,II-фаза-Ламела 6 Нови Сад -,ЈНОП 03/2019 на основу Јавног позива објављеног на 

Порталу  јавних набавки дана 27.12.2019. године 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача :  

Правни облик:  

Седиште и адреса понуђача:  

Матични број:    

Назив и шифра делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:  

E – mail адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Понуда се подноси: 

-самостално 

 

- као заједничка 

понуда(уписати назив 

и седиште чланова 

групе) 

 

- као понуда са 

подизвођачем(уписати 

назив и седиште 

подизвођача) 

 

  

 

  

  

 

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Укупна цена без пдв:  

Гарантни рок:  

Рок извођења радова:  
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Референце понуђача - Број  

Стамбени или стамбено – 

пословни објеката на којима су 

изведени грађевински радови  у 

последње три године рачунајући од 

дана објављивања јавног позива , са 

навођењем површине објекта 

 

Референце понуђача – Број 

уграђених топлотних пумпи 

ваздух – вода понуђеног 

произвођача у последње три 

године рачунајући од дана 

објављивања јавног позива 

чија укупна инсталирана снага 

износи минимално 20 кW 

топлотне снаге. 
 

 

Обим ангажовања подизвођача: проценат ангажовања 

 

део предмета набавке који ће се 

обавити преко подизвођача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.  ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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5) ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, НОВИ 

САД – II ФАЗА-ЛАМЕЛА 6-ЈНОП  3/2019 

( на свим позицијама уписати јединичне и укупне цене без пдв-а) 

 

OБJEКAT:  СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ, спратности П+4(5), ламела 6 

ЛOКAЦИJA: кaт.пaрц.731/7, к.o.Нови Сад IV, улицa Момчила Тапавице бб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      MП                                                     

ПОНУЂАЧ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Red. br. Opis rada
Jedinic

a mere
Količina Jedinična 

cena (rsd)
Ukupno

VI IZOLATERSKI RADOVI

8 Izrada horizontalne hidroizolacije,

varenjem Kondora 4mm. Izolaciju raditi

preko potpuno suve i čiste podloge. Hladni

premaz bitulit "A" naneti četkom ili

prskanjem, na temperaturi višoj od 10

stepeni. Varenje bitumenskih traka izvesti

zagrevanjem trake plamenikom sa

otvorenim plamenom, razmekšavanjem
bitumenske mase površine koja se lepi i

slepljivanjem sopstvenom masom za

podlogu. Traku zalepiti celom površinom, sa

preklopima 10 cm, posebnu pažnju posvetiti

varenju spojeva. Obračun po m2 izolacije

m2 275.00

9.1. Nabavka materijala i izrada

hidroizolacije natkrivenih terasa,

preko betonske podloge,

jednokomponentnim 

polimercementnim premazom.
Betonsku podlogu pripremiti da bude čista,
odmašćena i bez pukotina. Masu za

premazivanje pripremiti mešanjem tečne i

praškaste komponente, i ugraditi u roku od

20-30 minuta. Spoj zida i poda obraditi

bandaž trakom (holker) h=10cm kao i

spojeve oko slivnika. Preko istog lepiti

keramiku. HI premaz je otporan na visoke i

niske temperature, UV zrake i termootporan

je. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
m2 93.00

9.2. Izrada hidroizolacije terasa ispod kojih je

grejni prostor . Spoj zida i poda obraditi

bandaž trakom (holker) h=10cm kao i

spojeve oko slivnika.

a)Nabavka i ugradnja parne brane na bazi

polimer bitumena Sarnavap 5000E SA, d=

0,6 mm (AL-BIT, μ=3.000.000). Membrana

se polaže na podlogu sa prajmerom Primer

600 i lepi s preklopima od 7.5 cm.Sloj parne

brane potrebno je dići do visine termo

izolacije. Lepljenje uračunato u stavku.

OBJEKAT:  VIŠEPORODIČNA STAMBENA ZGRADA P+4(5)
INVESTITOR: STAMBENA AGENCIJA GRADA OVOG SADA, Radnička 2, Novi Sad
LOKACIJA: kat.parc.731/7, k.o.Novi Sad IV, ulica Momčila Tapavice bb
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b)Polietilenska folija koja se postavlja preko

termoizolacije.

c) dvokomponentni polimercementni

premaz sa mrežicom. Masu za

premazivanje pripremiti mešanjem tečne i

praškaste komponente, i ugraditi u roku od

20-30 minuta. Četkom naneti prvi sloj i

utisnuti mrežicu. Posle sušenja, 6-8 h,

naneti drugi sloj i utisnuti drugu mrežicu.
Završni, treći, sloj naneti posle 6-8 h.HI

premaz je otporan na visoke i niske

temperature, UV zrake i termootporan je.

Obračun po m2. m2 60.00

10 Nabavka materijala, transport i ugradnja

hidroizolacije poda kupatila i kuhinja

hidroizolacionim dvokomponentnim

polimercementni premazom sa mrežicomu
dva sloja sa obradom spoja zida i poda

bandaž trakom (holkera) h=10 cm, i

slivnika. Hidroizolaciju podići uz zid min

20cm. Preko istog lepiti podnu keramiku.

Zid kod kada i tuš kada se hidroizoluje u

visini od 2,0m. Sve komplet sa radom i

materijalom. Obračun po m2 hidroizolacije

kuhinja m2 108.00

kupatilo m2 276.00

Ukupno izolaterski radovi din

X STOLARSKI RADOVI

1.1.
Izrada i ugradnja unutrašnjih vrata. Štok vrata

je od MDF. Krilo vrata izraditi od od duplih

letvi sa horizontalnim i vertikalnim ojačanjima
kako bi se eliminisale deformacije vrata.

Ispuna vrata je papirno saće. Obloga krila

vrata je od MDF debljine 4mm.

Završna obrada vrata je poluiretan u beloj

boji.

3 brodske šarke, brava AGB na ključ.
Pos 4 - vrata svetle dimenzije otvora 60/200 cm kom 6.00

Pos 3 - vrata svetle dimenzije otvora 70/200 cm kom 27.00

Pos 2 - vrata svetle dimenzije otvora 80/200 cm kom 41.00

1.2. Izrada i ugradnja sigurnosnih ulaznih vrata.

Vrata se izrađuju od kutijastih profila sa

čeličnom oblogom preko celog krila vrata i

dodatnom čeličnom pločom za zaštitu
brave, obloženo univer pločama ispunjeni

toplotnom i zvučnom izolacijom.
Obračun po komadu ugrađenih vrata.
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Pos 1 - sigurnosna ulazna vrata svete

dimenzije 90x200 cm. kom 28.00

6 Nabavka i montaža vrata na šarkama od

aluprofila bez termoprekida sa pripadajućim
okovima, kvakom i bravom po odabiru

investitora. Obračun po komadu sa svim

pratećim materijalom sa nabavkom,

isporukom i montažom.

Pos 2–245x245cm portal sa dvokrilnim

vratima.

Alu profil bez termoprekida, ispuna od

panplex stakla 3.3.2., Stublina okovi, običan
cilindar sa 3 ključa. kom 1.00

Pos 3–90x200cm jednokrilna vrata

Alu profil bez termoprekida, ispuna sendvič
panel, Stublina okovi, običan cilindar sa 3

ključa. kom 4.00

Pos 3 PP vrata–90x200cm (svetla mera)

jednokrilna vrata vatrootporna 90 minuta.

Obračun po komadu vrata. kom 1.00

Pos 4–60x200cm (svetla mera) jednokrilna

vrata

Alu profil bez termoprekida, ispuna sendvič
panel, Stublina okovi, običan cilindar sa 3

ključa. kom 1.00

Ukupno stolarski radovi din

XI KERAMIČARSKI RADOVI

1 Izrada zidnih obloga keramčkim pločicama
dimenzija po izboru investitora.. Pločice
domaće proizvodnje I klase lepiti lepkom za

pločice tip-a Ceresiti CM 16 ili

odgovarajućeg kvaliteta, u slogu po izboru

investitora. Podlogu prethodno pripremiti i

polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice
fugovati masom tip-a Ceresit CE40 ili

odgovarajućeg kvaliteta i pod očistiti. U

cenu ulazi nabavka pločica, ugaonih alu

mat lajsni i svog neophodnog materijala.

Pločice u kuhinji se postavljaju u visini do

1.60m na 80cm od kote gotovog poda.

Zidovi kupatila se oblazu celom visinom. U

cenu ulazi nabavka pločica i svog

neophodnog materijala,postavljanje zidne

sokle visine 6cm, uracunati rastur materijala

8%. Obracun po m2.

kuhinja m2 145.00

kupatilo m2 699.00
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2 Izrada podnih obloga kupatila, wc i kuhinje 

keramikom dimenzija po izboru investitora.

Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti

lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM 16 ili

odgovarajućeg kvaliteta, u slogu po izboru

investitora. Podlogu prethodno pripremiti i

polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice
fugovati masom tip-a Ceresit CE40 ili sl. i

pod očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica,
ugaonih alu mat lajsni i svog neophodnog

materijala,postavljanje zidne sokle visine

6cm, uracunati rastur materijala 8%.

Obracun po m2.

kuhinja m2 115.00

kupatilo I wc m2 126.00

3 Izrada podnih obloga hodnika, gazišta i

čela stepenika, tehnickih prostorija, ostava i

zajednickih prostroija u prizemlju granitnom

keramikom debljine 1cm dimenzija po

izboru investitora. Pločice domaće
proizvodnje I klase lepiti lepkom za pločice
tip-a Ceresiti CM 16 ili odgovarajućeg
kvaliteta, u slogu po izboru investitora.

Podlogu prethodno pripremiti i polaganje

izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati

masom tip-a Ceresit CE40 ili sl. i pod

očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica,
ugaonih alu mat lajsni ukupne dužine
108,0m i svog neophodnog materijala,

postavljanje zidne sokle visine 6cm,

uracunati rastur materijala 8%. Obracun po

m2.
m2 280.00

4 Izrada podnih obloga hodnika stanova

keramikom dimenzija po izboru investitora.

Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti

lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM 16 ili

odgovarajućeg kvaliteta, u slogu po izboru

investitora. Podlogu prethodno pripremiti i

polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice
fugovati masom tip-a Ceresit CE40 ili sl. i

pod očistiti. U cenu ulazi nabavka pločica,
ugaonih alu mat lajsni i svog neophodnog

materijala,postavljanje zidne sokle visine

6cm, uracunati rastur materijala 8%.

Obracun po m2.
m2 161.00
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5 Izrada podnih obloga terase i ulaznog

trema granitnom keramikom, dimenzija

30x60cm. Pločice domaće proizvodnje I

klase lepiti lepkom za pločice tip-a Ceresiti

CM 16 ili odgovarajućeg kvaliteta, u slogu

po izboru investitora.. Podlogu prethodno

pripremiti i polaganje izvesti ravno.

Postavljene pločice fugovati masom tip-a

Ceresit CE43 ili sl. i pod očistiti. U cenu

ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat

lajsni i svog neophodnog materijala i

postavljanje sokle visine 6cm. U cenu

uracunati rastur materijala 8%. Obracun po

m2.

m2 153.00

Ukupno keramičarski radovi din

XII PODOPOLAGACKI I PARKETARSKI

RADOVI

1
Nabavka i postavljanje hrastovog 

parketa, preko betonske podloge. 

Postaviti parket u slogu po izboru

projektanta, a preko prethodno očišćene
podloge. Parket postaviti lepljenjem preko

betonske podloge, odgovarajućim lepkom,

na hladno. Lepak naneti po celoj površini
podloge. Sve dodirne spojnice daščica
moraju biti zatvorene. Između parketa i zida

ostaviti dilatacione razdelnice. Pored zidova

postaviti hrastove lajsne i na svakih 80 cm

pričvrstiti ih za zid. Sučeljavanja gerovati.

Obračun po m2 poda. m2 940.00

2 Nabavka i postavljanje prelazne

aluminijumske T lajsne na podovima u

prostorijama. Lajsna se postavlja na

spojevima različitih podova. Obračun po

m1. m1 50.00

Ukupno parketarski radovi din

XIII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

1 Gletovanje unutrasnjih zidova . Sve

površine očistiti i izvršiti impregnaciju, a

zatim gletovati glet masom u dva sloja.

Površine brusiti u medju slojevima

gletovanja.  U cenu ulazi i radna skela. m2 4585.00

2 Bojenje unutrasnjih zidova

poludisperzivnom belom bojom u dva sloja

sa svim potrebnim predradnjama. U cenu

ulazi i radna skela. m2 4585.00
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3 Gletovanje plafona. Sve površine očistiti i

izvršiti impregnaciju, a zatim gletovati glet

masom u dva sloja. Površine brusiti u medju

slojevima gletovanja. U cenu ulazi i radna

skela m2 1589.00

4 Bojenje plafona poludisperzivnom bojom u

dva sloja sa svim potrebnim predradnjama.

Boja i ton po izboru projektanta. U cenu

ulazi i radna skela m2 1589.00

Ukupno molersko-farbarski radovi din

XIV BRAVARSKI RADOVI

1
Izrada i postavljanje ograde stepeništa od

čeličnih profila i flahova. Ogradu izraditi i

ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta.

Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i

obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od

korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti

impregnaciju, osnovnu boju i postaviti

ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu

boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta.

Obračun po m2 ograde. m2 33.00

2 Izrada i ugradnja rukohvata ograda balkona

od metalne cevi prečnika 6cm. U cenu

uračunati antikorozivni zaštitni premaz i dva

završna premaza. Obračun po m1

rukohvata. m1 102.00

3 Izrada i ugradnja pregrada stanarskih

ostava od od kutijastih čeličnih profila sa

žičanom ispunom. Pregrade su sa

jednokrilnim vratima. U obračun uračunati
šarke, okove, kvaku i bravu za vrata.

Obračun po m2 pregrade. m2 114.00

4 Izrada i postavljanje rama za otirač obuće
sa gumenim umetkom, dimenzija 80x120

cm. Od "L" profila 50/30x5 mm izraditi ram i

ugraditi u nivou poda, po datim detaljima.

Ram očistiti, premazati minijumom i obojiti

bojom za metal, dva puta. U cenu ulazi i

gumeni umetak. kom 1.00

5 Izrada i ugradnja metalnog strugača obuće,
rešetke, dimenzija 30x80 cm. Ram rešetke
uraditi od ugaonika 30x30x3 mm ispunu od

flahova 30x4 mm, na razmaku od 3 cm.

Fiksni ram, nosač izraditi od ugaonika

40x40x4 mm i ugraditi. Rešetku sa

nosačem očistiti, premazati minijumom i

obojiti bojom za metal, dva puta. kom 1.00
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6 Izrada i ugradnja lestvi od kutija 20x30 mm,

širine 50 cm, na odstojanju od 20 cm od

zida. Prvu penjalicu postaviti na 80 cm od

poda. Lestve pre ugradnje minizirati dva

puta, pa ugrađene bojiti bojom za metal u

tonu po izboru projektanta. Obracun po

kom. kom 1.00

7 Izrada i montaža čelične konstrukcije na

ravnom krovu za mašinsku opremu.

Obračun po kg. kg 310.32

8 Nabavka i montaža poštanskog sandučića
sa jednim pregratkom. Postaviti metalni

sandučić dimenzija 150x400x200 mm,

finalno obrađen i opremljen pojedinačnim i

centralnim ključem. Obračun po komadu

sandučića.
Dimenzija 320x400x200 mm, 3 pregratka. kom 1.00

Dimenzija 600x400x200 mm, 6 pregradaka kom 4.00

Ukupno bravarski radovi din

R E K A P I T U L A C I J A ag radova faza II

UKUPNO BEZ  PDV din
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Red. br. Opis rada
Jedinica 

mere
Količina

Separat projekta za građevinsku
dozvolu je izrađen radi proširenja dve

stambene jedinice u prizemlju objekta. U

predmeru je došlo do povećanja količina
određenih pozicija. Takođe, proširenjem
dve stambene jedinice došlo je i do

smanjenja broja određenih pozicija ili su u

potpunosti ukinute. PVC stolarija –
pozicija 9, broje je smanjen sa 32 na 25,

pozicije 13 i 13* su ukinute. Ukinute pozicije

aluminarije su: pozicije 4,7,8,9,10,10‘ i 11.

Unutrašnja ALU stolarija, profili

ALUMIL M9400, ukinute pozicije su: 3, 4 i

5, ukinuta je i pozicija pregrada stanarskih

ostava od čeličnih profila sa žičanom
ispunom.

V ZIDARSKI RADOVI

7 Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm

punom opekom u produžnom malteru

razmere 1:2:6. Prevez raditi na pola opeke,

a vezu sa ostalim zidovima na pravilan

način. Po završenom zidanju spojnice

očistiti. U cenu ulaze nadvratne grede i

pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori

se odbijaju. m2 16.77

21 Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim
malterom 1:3 sa prethodnim prskanjem

površina retkim cem. malterom 1:3.

Odbijene su površine otvora veće od 3m
2

. 

Obračun po m2. m2 2073.94

Ukupno zidarski radovi din

1.1. Predmer i predračun AG radova
PREDMER IZ SEPARATA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
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VI IZOLATERSKI RADOVI

TERMOIZOLACIJA

2
Nabavka materijala, transport i ugradnja

termoizolacije podova od tvrdog

ekspandiranog polistirena (25 kg/m3) i

jednog sloja PE folije debljine 0.24mm i

povrsinske mase 100g/m2, sa preklopima

na spojevima od 10-15cm. Ukoliko su ploce

vece od 30m2 potrebno je izvesti dilatacije.

Postavljanje "cokle" visine 10 cm pored

zidova od sunđeraste trake d=1 cm (tipa

"Etafon", "Azmafon" ili sl.) Obračun po m2

postavljenih ploča.
d=12cm m2 105.30

Ukupno izolaterski radovi din

VIII FASADNI PROZORI I VRATA

Pre ugradnje elemenata izvođač je dužan da dostavi sertifikate proizvođača za aluminijumske profile, PVC

profile i čelične profile, staklo, okov i ostale proizvode koje je koristio za kompletiranje pozicije. Primenjeni

materijal i izrađeni elementi treba da su u skladu sa šemama stolarije i elaboratu građevinske fizike (u skladu

sa SRPS ISO 13789). Ako projektom nije definisano drugačije prozor ili vrata treba da zadovolje sledeće
zahteve:

Minimalna zvučna izolacija: Rnj ≥ 26dB (ponderisana zvučna izolacija)
Propusnost vazduha: klasa 4 prema SRPS EN 12207

Zaptivanje na udare kiše: klase 9A prema SRPS EN 12208
Otpornost prema opterećenju od vetra po SRPS EN 12210 - klasa 4
Otpornost na vertikalno opterećenje, uvijanje i sile otvaranja i zatvaranja po SRPS EN 13115 - klasa 4
Otpornost na uzastopno otvaranje i zatvaranje po SRPS EN 12400 - minimalno klasa 3

Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 prema SRPS ENV 1627 Debljina plastifikacije (elektrostatska

pulverizacija) 50 - 70µ, boje treba da su otporne na UV zračenje.
Na gradilište se elementi isporučuju sa profilima koji su zaštićeni samolepljivom trakom.
Distanceri u termopan staklima treba da su perforirani aluminijumski, napunjeni visokoaktivnim sredstvom za

sušenje (molekular) koje osigurava niski nivo vlage između stakala. Izolacija međuprostora između dva stakla

je dvoslojna - unutrašnja (butil) i spoljašnja (polisulfid - tiokol, poliuretan ili silikon). Nanošenje unutrašnjeg
materijala na obe bočne strane distancera mora biti neprekinuto. Spoljašnji materijal mora prekrivati poleđinu
distancera u debljini najmanje 3mm, od ivice do ivice stakala. Ankeri za fiksiranje elemenata treba da su čelični
pocinkovani ili od prohroma (u skladu sa SRPS EN 3506-1 i SRPS EN 3506-2). Ugradnju vršiti bez slepih

štokova.
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Način izvođenja radova Pre početka radova izvođač mora da proveri dimenzije otvora. Položaj ugrađenih
elemenata u zidu treba da je u skladu sa projektom (detaljima). Proveriti da li eventualno ima smetnji za

ugradnju i korišćenje elementa u eksploataciji (otvaranje, položaj prema fasadnim elementima, položaj prema

instalacijama u prostoriji itd.). Ukoliko izvođač utvrdi da stanje na objektu ne odgovara projektovanom, o tome

treba pre početka radova da obavesti Stručni nadzor. Izbor ankera za fiksiranje elemenata izvršiti u skladu sa

materijalom zida u koji se element ugrađuje i preporukama proizvođača ankera. Elementi se ankerima fiksiraju

za objekat maksimalno na svakih 700mm. Rastojanje ankera od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) ne

treba da je veće od 150mm. Ako to iz nekih razloga nije moguće, izvođač je dužan da dostavi statički proračun.
Zabranjeno je koristiti pur penu, silikon ili slične materijale kao materijal za fiksiranje elemenata. Otvori za

ugradnju ankera se obavezno buše, nije dozvoljeno da se koriste udarni alati. Na mestima ugradnje ankera

otvor u profilu treba zaštititi hermetikom od prodora vode. Spojnice sa objektom treba zapuniti u slojevima, po

uputstvima proizvođača zaptivnog sredstva. Prostor u sredini ispuniti termoizolacionom masom - pur penom.

Pre obrade spojnica obavezno ukloniti privremene montažne klinove. Sa spoljašnje strane spojnicu zatvoriti

hidroizolacionom paropropusnom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom a sa unutrašnje strane hidro- i

parozolacionom zaptivnom masom ili ekspandirajućom trakom, u svemu po detalju u projektu. Ako je

predviđeno projektom, ugraditi sa unutrašnje strane spojnice paroizolacionu traku, u tom slučaju spoj trake i

profila i spoj trake i špaletne treba da je čvrst, bez vazdušnih mehura i prekida. Ako se preko trake naknadno

malteriše, onda traka treba da ima posip radi boljeg prijanjanja maltera. Ukoliko se za zaptivanje spojnica

koriste silikoni (neutralni) onda oni treba da su (po SRPS EN ISO 11600) tip F, klase 25 za spoljašnje spojnice i

minimalno klase 20 za unutrašnje spojnice.
Do ugradnje spoljašnje okapnice zaštititi spojnicu prozora i zida od vlage. Pri ugradnji okapnice voditi računa da

se ne pokriju otvori za odvod vlage od kondenza iz aluminijumskog profila i obezbediti da se ova količina vode

kontrolisano odvodi.

Balkonska vrata moraju da imaju prag koji štiti od prolaska vode u prostoriju. Voditi računa da ivice stakala ne

budu izložene dejstvu UV zraka, pre i posle ugradnje (ako nisu ivice zapunjene masom otpornom na dejstvo

UV zraka - silikonima). Termopan stakla se ugrađuju na podloške od tvrdog PVC-a. Podloške treba da

obezbede slobodan prostor između stakla i žleba zbog izjednačenja pritiska pare i odvoda kondenza. Nije

dozvoljeno da staklo dodiruje falc aluminijumskog profila. Širina podloški treba da je min. 2mm šira od širine
stakla, dužina 80-100mm. Na svakoj strani stakla ne treba ugrađivati više od dve podloške. Rastojanje

podloške od ugla staklopaketa je 50-80mm, za staklo šire od 1.5m - do 150mm. Ukoliko se špaletne malterišu
posle ugradnje prozora i vrata, profile i staklo zaštititi od prljanja malterom (naročito profile od eloksiranog

aluminijuma koje malter trajno oštećuje). Čim prestane opasnost od oštećenja profila od maltera i molerskih

radova, skinuti zaštitnu traku. Način vršenja kontrole i merenja Pre ugradnje elemenata vizualno proveriti da li

su elementi, uključujući i staklo, negde oštećeni, naročito zaptivna masa po ivicama termopan stakla. Pre

pregleda ugrađenih prozora i vrata zahtevati da se uklone sve zaštitne trake. Utvrditi da li je element čvrsto
fiksiran za objekat i da li je postavljen vertikalno, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije. Proveriti da li se

prozor ili vrata pravilno otvaraju (oko vertikalne ose, na kip itd.). Otvoreno krilo mora da ostane u položaju u

kome je ostavljeno, nije dozvoljeno da se krilo samo kreće ka potpuno otvorenom ili zatvorenom položaju.
Utvrditi da li su ugrađeni svi dopunski elementi (zastori, mrežice protiv komaraca i sl.). Proveriti da li su pravilno

obrađene spojnice elementa sa fasadnim i unutrašnjim zidom i da li je pravilno ugrađena okapnica (spolja) i

prozorska klupica (unutra). Proveriti da li je visina parapetnog zida na prozorima u skladu sa propisima, u

suprotnom zahtevati da se ugradi dodatna ograda radi bezbednosti. Pozicija se obračunava po komadu

ugrađenog elementa, ostakljenog i sa ugrađenim okovom, i obrađenim spojnicama.
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1 Izrada i ugradnja prozora i balk. vrata sa

roletnom od 6-komornih PVC profila u beloj

boji.

Pozicije su zastakljene trostrukim

niskoemisionim staklom i opremljeni

okretno-nagibnim okovom. Unutrašnji
prozorski solbank uraditi od pvc-a u beloj

boji. Koeficijent prolaza toplote za komplet

poziciju mora biti minim. po proračunu iz

elaborata energetske efikasnosti. U cenu

uračunati unutrašnju obradu špaletni. Izvršiti
dodatne molersko-farbarske popravke

nakon ugradnje prozora.

Obračun po komadu ugrađenog prozora.

POS 22 220x140cm+20 cm roletna dvokrilni prozor kom 1

POS 24 100*140cm+20 roletna jednokrilni prozor kom 1

POS 25 130*140cm+20 roletna dvokrilni prozor kom 1

                                                     

Ukupno prozori I vrata din
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X STOLARSKI RADOVI

1
Izrada i ugradnja unutrašnjih vrata. Štok
vrata je od MDF. Krilo vrata izraditi od od

duplih letvi sa horizontalnim i vertikalnim

ojačanjima kako bi se eliminisale

deformacije vrata. Ispuna vrata je papirno

saće. Obloga krila vrata je od MDF debljine

4mm.

Završna obrada vrata je poluiretan u beloj

boji.

3 brodske šarke, brava AGB na ključ.
Pos 4 - vrata svetle dimenzije otvora

60/200 cm kom 1.00

Pos 3 - vrata svetle dimenzije otvora

70/200 cm kom 1.00

Pos 2 - vrata svetle dimenzije otvora

80/200 cm kom 5.00

2 Izrada i postavljanje pragova za vrata

izrađenih od punog drveta.
Prag dimenzija 60x15x2 cm. Za vrata Pos 

4. kom 1.00

Prag dimenzija 70x15x2 cm. Za vrata Pos 

3 kom 1.00

6 Nabavka i montaža vrata na šarkama od

aluprofila sa pripadajućim okovima, kvakom

i bravom po odabiru investitora. Obračun po

komadu sa svim pratećim materijalom sa

nabavkom, isporukom i montažom.
Pos 3 PP vrata–90x200cm (svetla mera)

jednokrilna vrata vatrootporna 90 minuta.

Obračun po komadu vrata. kom 1.00

UKUPNO BEZ  PDV din

XI KERAMIČARSKI RADOVI

1 Izrada zidnih obloga keramičkim
pločicama dimenzija po izboru investitora.

Pločicedomaće proizvodnje I klase lepiti

lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM 16 ili sl.,

u slogu po izboru projektanta. Podlogu

prethodno pripremiti i polaganje izvesti

ravno. Postavljene pločice fugovati masom

tip-a Ceresit CE40 ili sl. i pod očistiti. U cenu

ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat

lajsni i svog neophodnog materijala. Pločice
u kuhinji se postavljaju u visini do 1.60m.

Zidovi kupatila se oblazu celom visinom. U

cenu ulazi nabavka pločica i svog

neophodnog materijala,postavljanje zidne

sokle visine 6cm, uracunati rastur materijala

8%. Obracun po m2.

kupatilo m2 35.61
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2 Izrada podnih obloga kupatila, wc i kuhinje

keramikom dimenzija po izboru investitora.

Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti

lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM16 ili sl.,

u slogu po izboru projektanta. Podlogu

prethodno pripremiti i polaganje izvesti

ravno. Postavljene pločice fugovati masom

tip-a Ceresit CE40 ili sl. i pod očistiti. U cenu

ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat

lajsni i svog neophodnog

materijala,postavljanje zidne sokle visine

6cm, uracunati rastur materijala 8%.

Obracun po m2.

kupatilo I wc m2 6.33

3 Izrada podnih obloga hodnika stanova

keramikom dimenzija po izboru investitora.

Pločice domaće proizvodnje I klase lepiti

lepkom za pločice tip-a Ceresiti CM16 ili sl.,

u slogu po izboru projektanta. Podlogu

prethodno pripremiti i polaganje izvesti

ravno. Postavljene pločice fugovati masom

tip-a Ceresit CE40 ili sl. i pod očistiti. U cenu

ulazi nabavka pločica, ugaonih alu mat

lajsni i svog neophodnog

materijala,postavljanje zidne sokle visine

6cm, uracunati rastur materijala 8%.

Obracun po m2.
m2 17.53

Ukupno keramičarski radovi din

XII PODOPOLAGACKI I PARKETARSKI

RADOVI

1
Nabavka i postavljanje hrastovog parketa

preko betonske podloge. Postaviti parket u

slogu po izboru projektanta a preko

prethodno očišćene podloge. Parket

postaviti lepljenjem preko betonske

podloge, odgovarajućim lepkom, na hladno.

Lepak naneti po celoj površini podloge.

Između parketa i zida ostaviti dilatacione

razdelnice. Pored zidova postaviti hrastove

lajsne i na svakih 80cm pričvrstiti ih za zid.

Sučeljavanje gerovati.
Obračun po m2 poda. m2 81.43

Ukupno parketarski radovi din
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XIII MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

1 Gletovanje unutrasnjih zidova. Sve površine
očistiti i izvršiti impregnaciju, a zatim

gletovati glet masom u dva sloja. Površine
brusiti u medju slojevima gletovanja. U cenu

ulazi i radna skela. m2 1256.63

2 Bojenje unutrasnjih zidova. Sve površine
očistiti i izvršiti impregnaciju, a zatim

završno bojiti poludisperzivnom bojom u tri

sloja sa svim potrebnim predradnjama. Boja

i ton po izboru projektanta. U cenu ulazi i

radna skela. m2 1256.63

Ukupno molersko-farbarski radovi din

XVI SUVO MONTAŽNI RADOVI

1 Ravan plafon KNAUF D 112 - A13  

Obešena obloga plafona sa horizontalnim

neprekinutim podgledom, sa prekrivenom

potkonstrukcijom od pocinkovanih čeličnih
profila (CD 60/27) kao montažni i noseći
profili, ovešani Knauf nonijus visilicama

(pričvrščivanje čeličnim sidrenim ekserom

za a.b. tavanicu). Visina spuštanja ca. 12-45 
cm. Obloga od dva sloja A13 (standardnih)

ploča d=12,5 cm. Spoj plafona sa zidom

izvesti sa upuštenom spojnicom - "fuga sa

senkom". Ivicu spojnice obraditi-ojačati s

Knauf aluminijumskom ivičnom lajsnom

25x13 mm . Obrada spojeva GK ploča u

kvalitetu Q2. Cenom obuhvatiti i opšivanje
vertiklanih kaskada.

Ispuna spojeva: Knauf Uniflot s upotrebom

papirne bandaž trake.
Obračun po m2. m2 65.00
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2 Oblaganje zida prema tehničkim
prostorijama, KNAUF W 611 – A13
Nabavka, transport materijala i izrada Knauf

pregrade tip W626 u svemu prema SRPS

U.N2.012. Pregrada s jednostrukom

metalnom potkonstrukcijom od čeličnih
pocinkovanih CW i UW profila 100 mm

/prema SRPS EN 14195/. Pregrada je

nenosiva. Visina pregrade je max 5,00 m

(osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna

debljina pregrade je 125 mm, jednostrano

dvoslojno obložena Knauf standardnim

građevinskim gipsanim pločama tipa A 13,

debljine 12,5 mm /prema SRPS EN 520/.

Izolacioni sloj od mineralne kamene vune,

debljine 100 mm. Obrada spojeva GK ploča
u kvalitetu Q2 - pregletovan spoj.

Ispuna spojeva: Knauf Uniflot /prema SRPS

EN 13963/ s upotrebom papirne bandaž
trake.

Obračun po m2. m2 19.00

3 Oblaganje instalacionih vertikala gips karton

pločama preko podkonstrukcije. Oblaganje

izvesti od jednog sloja A13 (standardnih)

ploča d=12,5 cm. Spoj plafona sa zidom

izvesti sa upuštenom spojnicom - "fuga sa

senkom". Ivicu spojnice obraditi-ojačati s

Knauf aluminijumskom ivičnom lajsnom

25x13 mm . Obrada spojeva GK ploča u

kvalitetu Q2.
m2 20.00

Ukupno suvomontažni radovi din

R E K A P I T U L A C I J A AG radova iz 

separata za građevisnku dozvolu

                         UKUPNO bez  PDV-a                  din
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Red. br. Opis rada
Jedinic

a mere
Količina Jedinična 

cena (rsd)
Ukupno

A VODOVODNA MREŽA

III MONTAŽNI RADOVI

5 Navabka i ugradnja ventila ( K.V. = K.Sl.) na

mreži (EK – ventili se obračunavaju sa

ugradnjom uređaja).
K.Sl. 0 20 mm (3/4'') kom 2.00

K.Sl. 0 15 mm (1/2'') kom 3.00

Holender slav. 0 ½'' kom 2.00

Ukupno montažni radovi din

B KANALIZACIONA MREŽA

III MONTAŽNI RADOVI

4 Ugradnja slivnika prema crtežima sa

hromiranom rešetkom.

Sl.   0 50 mm (Hl Primus) kom 1.00

Sl.   0 100 mm kom 2.00

Ukupno montažni radovi din

C FINA MONTAŽA
I SANITARNI UREĐAJI (kompletno)

3 Nabavka i ugradnja kade po izboru

investitora (limena ili plastična), sa tuš
baterijom, sifonom i sl.

K – 160 x 70 kom 1.00

4 Nabavka i ugradnja sifona za veš mašinu i

priključka za vodu (bez V.M.) kom 1.00

6 Nabavka i ugradnja limenog lavaboa sa

sifonom i holender slavinom H.sl. 0 3/4 “ kom 2.00

Ukupno sanitarni uređaji din

NAPOMENA:SEPARATOM PREDMERA za građevinsku dozvolu, obuhvaćeni su radovi i količine nastale 

3.Predmer i predračun radova hidrotehnickih instalacja
PREDMER IZ SEPARATA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
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II ELEKTRIČNI BOJLERI

1 Nabavka i ugradnja električnog bojlera

sa sigurnosnim ventilom katodnom

zaštitom, ibljivim cevima, emajliranim

kazanima i sl.

EB 80 lit. kom 1.00

Ukupno električni bojleri din

din

B INSTALACIJA RASVETE

1

Isporuka i montaža na izvedenu električnu 
instalaciju plafonske svetiljke za spoljašnje 
osvetljenje 1x100W, IP 54. Sve kompletno, 

sa materijalom i povezivanjima.

kom 37

2

Isporuka i montaža na izvedenu električnu 
instalaciju   svetiljke plafonjere za opšte 
osvetljenje, 1x40W, E - 27  grlo. Sve 

kompletno, sa materijalom i električnim 
povezivanjima na oba kraja.

kom 129

3

Isporuka i montaža na izvedenu električnu 
instalaciju   svetiljke plafonjere za opšte 
osvetljenje, 2x40W, E - 27  grlo. Sve 

kompletno, sa materijalom i električnim 
povezivanjima na oba kraja.

kom 39

4

Isporuka i montaža na izvedenu električnu 
instalaciju   svetiljke plafonjere za opšte 
osvetljenje, 2x60W, E - 27  grlo. Sve 

kompletno, sa materijalom i električnim 
povezivanjima na oba kraja.

kom 54

5

Isporuka i montaža na izvedenu električnu 
instalaciju   svetiljke plafonjere u zaštiti IP 
54 za osvetljenje kupatila 1x40W. Sve 

kompletno, sa materijalom i povezivanjima.

kom 34

6

Isporuka i ugradnja LED antipanik svetiljke 

3W, 230VAC, 120min sa smerom 

evakuacije

kom 31

UKUPNO INSTALACIJA RASVETE

REKAPITUALACIJA:

B INSTALACIJA RASVETE

UKUPNO bez PDV-a:

R E K A P I T U L A C I J A HT radova iz separata za građevisnku dozvolu

UKUPNO bez PDV-a:

4.Predmer i predračun elektroinstalacionih radova FAZA II
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R.B. OPIS J.M. KOLIČINA JED.CENA CENA

A INSTALACIJA RASVETE

1

Isporuka i montaža na izvedenu električnu 
instalaciju plafonske svetiljke za spoljašnje 
osvetljenje 1x100W, IP 54. Sve kompletno, 

sa materijalom i povezivanjima.

kom 4

2

Isporuka i montaža na izvedenu električnu 
instalaciju   svetiljke plafonjere za opšte 
osvetljenje, 1x40W, E - 27  grlo. Sve 

kompletno, sa materijalom i električnim 
povezivanjima na oba kraja.

kom 16

3

Isporuka i montaža na izvedenu električnu 
instalaciju   svetiljke plafonjere za opšte 
osvetljenje, 2x40W, E - 27  grlo. Sve 

kompletno, sa materijalom i električnim 
povezivanjima na oba kraja.

kom 8

4

Isporuka i montaža na izvedenu električnu 
instalaciju   svetiljke plafonjere za opšte 
osvetljenje, 2x60W, E - 27  grlo. Sve 

kompletno, sa materijalom i električnim 
povezivanjima na oba kraja.

kom 5

5

Isporuka i montaža na izvedenu električnu 
instalaciju   svetiljke plafonjere u zaštiti IP 
54 za osvetljenje kupatila 1x40W. Sve 

kompletno, sa materijalom i povezivanjima.

kom 4

6

Isporuka i ugradnja LED antipanik svetiljke 

3W, 230VAC, 120min sa smerom 

evakuacije

kom 3

7
Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 4M 
sa maskom

kom 2

8
Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 3M 
sa maskom

kom 2

9
Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 2M 
sa maskom

kom 12

10
Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 1M 
sa maskom

kom 16

11
Isporuka i ugradnja instalacione kutije 4M 

predviđenu za ugradnju u zid kom 2

12
Isporuka i ugradnja instalacione kutije 3M 

predviđenu za ugradnju u zid kom 2

13
Isporuka i ugradnja instalacione kutije fi 60 

mm
kom 26

14
Isporuka i ugradnja prekidača jednopolnog , 
10A, 230VAC

kom 37

15
Isporuka i ugradnja naizmeničnog 
prekidača, 10A, 230V kom 10

16
Isporuka i ugradnja unakrsnog prekidača, 
10A, 230V

kom 2

17

Isporuka i ugradnja prekidača tastera sa 
indikacijom položaja u mraku , 10A, 
230VAC

kom 3

18 Isporuka i ugradnja detektora pokreta kom 2

PREDMER IZ SEPARATA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU
4.Predmer i predračun elektroinstalacionih radova
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B INSTALACIJA PRIKLJUČNICA

1
Isporuka i montaža modularne euro 
prikljucnica 230VAC/16A L+N, 1M

kom 10

2
Isporuka i montaža modularne šuko 
prikljucnice 230VAC/16A, L+N+PE, 2M

kom 45

3

Isporuka i montaža modularne šuko 
prikljucnice sa poklopcem 230VAC/16A, 

L+N+PE

kom 10

4 Isporuka i montaža trofazne priključnice kom 2

5
Isporuka i ugradnja prekidača sa signalnom 
tinjalicom 10A, 230V

kom 2

6
Isporuka i ugradnja instalacione kutije 7M 

predviđenu za ugradnju u zid kom 2

7
Isporuka i ugradnja instalacione kutije 5M 

predviđenu za ugradnju u zid kom 8

8
Isporuka i ugradnja instalacione kutije 4M 

predviđenu za ugradnju u zid kom 2

9
Isporuka i ugradnja instalacione kutije fi 

60mm predviđenu za ugradnju u zid kom 41

10
Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 7M 
sa maskom

kom 2

11
Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 5M 
sa maskom

kom 8

12
Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 4M 
sa maskom

kom 2

13
Isporuka i ugradnja nosača-prirubnice 2M 
sa maskom

kom 41

14 Taster zvona kom 2

15 Ostali sitan materijal paus. 1

C RAZVODNA TABLA

1
Isporuka i montaža nadgradne razvodne 
table 24M

kom 2

2
Isporuka i ugradnja kombinovane

FID sklopke 2p 16/003, B, 6kA
kom 6

3

Isporuka i ugradnja jednopolnog 

minijaturnog instalacionog prekidača B6A, 
10kA

kom 2

4

Isporuka i ugradnja jednopolnog 

minijaturnog instalacionog prekidača B10A, 
10kA

kom 8

5

Isporuka i ugradnja jednopolnog 

minijaturnog instalacionog prekidača B16A, 
10kA

kom 36

6
Isporuka i ugradnja tropolnog minijaturnog 

instalacionog prekidača B16A, 10kA kom 2

7
Isporuka i montaža termostata za grejni 
sistem

kom 2

8 Ostali sitan materijal paus. 1

D RAZVODNI ORMAN ZAJEDNIČKE POTROŠNJE – RO-ZP

1 Razvodni orman RO-ZP kom 1

2
Isporuka i ugradnja automatskog 

instalacionog osigurača  B10A, 10kA kom 8
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3
Isporuka i ugradnja automatskog 

instalacionog osigurača  B16A, 10kA kom 5

4
Isporuka i ugradnja automatskog tropolnog 

osigurača C32A, 6kA kom 1

5
Isporuka i ugradnja automatskog tropolnog 

osigurača C63A, 6kA kom 1

6
Isporuka i ugradnja automatskog 

jednopolnog osigurača C80A, 6kA kom 3

7

Isporuka i ugradnja grebenaste sklopke 

4G125-10-U (cena uračunata u cenu 
razvodnog ormana)

kom 1

8
Isporuka i ugradnja stepenišnog automata 
(cena uračunata u cenu razvodnog ormana) kom 2

9

Isporuka i ugradnja grebenaste sklopke 

4G10-90-U (cena uračunata u cenu 
razvodnog ormana)

kom 2

10
Isporuka i ugradnja kontaktora CN-16 (cena 

uračunata u cenu razvodnog ormana) kom 2

11
Kontakt zavrtanj M8 od mesinga (cena 

uračunata ucenu razvodnog ormana) kom 1

12
Isporuka i polaganje dvoslojnih korugovanih 

PVC cevi prečnika 110mm m' 5

13

Isporuka i polaganje kablova PP-Y 

3x2,5mm2 za napajanje KDS, ITO i RO-

ZAS ormana

m' 25

E RAZVODNI ORMAN TOPLOTNE PUMPE – RO-TP
1 Razvodni orman RO-ZP kom 1

2
Isporuka i ugradnja automatskog 

instalacionog osigurača  B16A, 10kA kom 6

F KABLOVI

1

Isporuka i polaganje kablova PP-Y 

3x1,5mm2, delom u spušteni plafon, delom 
pod malter m 600

2

Isporuka i polaganje kablova PP-Y 

2x1,5mm2 m 36

3

Isporuka i polaganje kablova PP-Y 

3x2,5mm2 m 520

4

Isporuka i polaganje kablova PP-Y 

5x2,5mm2 m 30

5 Isporuka i polaganje kablova PP-Y 5x6mm2 m 65

6

Isporuka i polaganje kablova NHXHX 

FE180 4x6mm2 m 22

7

Isporuka i polaganje kablova PP-Y 

5x16mm2 m 15

8

Isporuka i polaganje kablova PP-Y 

5x35mm2 m 40

9

Isporuka i polaganje kablova PP00 

4x50mm2 m 15

G OSTALO

1 Isporuka i montaža ručnog javljača požara kom 2

2
Isporuka i montaža sirene za uzbunu 
230VAC, 100dB

kom 2
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3
Isporuka i ugradnja ventilatora za kupatilo 

230VAc, 160m3
kom 4

4 Električno zvono kom 2

REKAPITUALACIJA:

UKUPNO bez PDV :
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A

U obračun ulazi nabavka i ugradnja 
celokupne opreme i materijala predviđenog 
predmetnim stavkama. Pored navedene 

opreme i materijala,obuhvaćen je i sav drugi 
sitan materijal i rad neophodan za puštanje 
instalacije u funkcionalan rad.

1 Isporuka i polaganje ispod maltera rebrastih

PVC cevi, zajedno sa isporukom potrebnog

broja razvodnih kutija. Cevi su sledecih

prečnika:

     Ø 16 mm m 430

     Ø 23 mm m 43

     Ø 40 mm m 43

2 Isporuka,povlačenje kroz rebraste PVC cevi

i povezivanje sledećih kablova:
T - JY(St)Y 2x2x0.6mm m 430

TK - JY(St)Y 20x2x0,6mm m 43

UTP kabl cat 6 m 320

4 Isporuka i montaža  kablovskih regala:
Kablovski regal dimenzije 200x60mm,

komplet sa zidnim i plafonskim konzolama.

Uz regal se isporučuje i pripadajući
poklopac. m 20

5 Isporuka,montaža u zid na mestu

određenom na crtežu tipskog ormarića
ROT, sa dve reglete. kom 5

6 Isporuka, montaža u zid na mestu

određenom na crtežu tipskog ormarića sa

punom konfiguracijom regleta ITO za

smeštaj kablovske glave za završetak
kabla.

Orman opremiti odgovarajućim regletama.
kom 1

3 Isporuka i ugradnja STK kutija (stanska

kutija) za jedan stan. Kutije treba da su

predviđene za ugradnju u zid: kom 27

5.Predmer i predračun telekomunikacionih instalacija
PREDMER IZ SEPARATA ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU

TELEFONSKA  INSTALACIJA
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7 Isporuka i montaža Prikljucnica sa modulom

RJ45, cat.6, 1M u modularnoj kutiji zajedno

sa energetskim i tv priključnicama.
(Instalacione kutije, nosači mehanizma i

maske nalaze se u predmeru jake struje)

kom 70

8 Isporuka provodnika P-Y 1x16 mm
2

i

spajanje na uzemiljenje izvodnog

telefonskog ormarića
ITO. Sve kompletno m 20

9 Iskop i zatrpavanje zemljanog rova (0,6x0,4

m) za polaganje OKITEN krute cevi Ø80 od

revizionog okna do regulacione linije,

između revizionih okana i od revizionog

okna do objekta sa postavljanjem “Gal
štitnika”, opomenske trake i obeležavanje i

ucrtavanje trase. m 20

10 Nabavka, isporuka i polagenje u predhodno

iskopan rov OKITEN krute cevi Ø80. m 40

11 Iskop zemlje za izradu revizionog TT okna i

unutrašnjih dimenzija 60x60x100cm. U cenu 
uračunata i izrada oplate za izradu okna.

Komplet sa rasturom viška zemlje iz iskopa.

Okno se pravi od betona marke MB 20, sa

zidovima, pločom i dnom debljine 20cm. U

cenu uračunat i poklopac za teški
saobraćaj. Na zidodovima okna ostaviti

otvore za uvođenje okiten cevi Ø80mm, a

sve u skladu sa grafičkom dokumentacijom.

Komplet sa svim potrebnim građevinskim
radovima i materijalom.

kom. 1

12 Ostali sitan montažni materijal pauš 1

13 Ispitivanje gotove instalacije, merenje

otpora petlje i otpora izolacije. Predaja

atestne dokumentacije zajedno sa

ispravnom instalacijom. pauš 1

UKUPNO A:

B INSTALACIJA  INTERFONA

U obračun ulazi nabavka i ugradnja 
celokupne opreme i materijala predviđenog 
predmetnim stavkama.Pored navedene 

opreme i materijala,obuhvaćen je i sav drugi 
sitan materijal i rad neophodan za pustanje 

instalacije u funkcionalan rad.
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1 Isporuka i polaganje ispod maltera rebrastih

PVC cevi, zajedno sa isporukom potrebnog

broja razvodnih kutija.

Cevi su sledećih prečnika:
Ø 16 mm m 310

Ø 40 mm m 60

2 Isporuka i montaža  PVC kutija:
150x150 mm kom 6

3 Isporuka, provlačenje kroz rebraste PVC

cevi i povezivanje sledecih kablova:

Ti =JY(St)Y (2x2x0,8) m 300

Tis = JY(St)Y (4x2x0,8) m 40

PP-Y 3x2,5 mm m 20

PPLx2x0,75 mm m 25

4 Uzidna pozivna stanica sa tasterima za 27

korisnika kom 1

5 Govorni aparat za interfon sa video

nadzorom kom 27

6 Napojni trafo kom 1

7 Informacioni modul kom 1

8 El. Impulsna brava kom 1

9 Taster za bravu kom 1

 

10 Ispitivanje gotove instalacije, merenje

otpora petlje i otpora izolacije. Predaja

atestne dokumentacije zajedno sa

ispravnom instalacijom. pauš 1

UKUPNO B:

C RTV  INSTALACIJA

U obračun ulazi nabavka i ugradnja 
celokupne opreme i materijala predviđenog 
predmetnim stavkama. Pored navedene 

opreme i materijala,obuhvaćen je i sav drugi 
sitan materijal i rad neophodan za puštanje 
instalacije u funkcionalan rad.

1 Isporuka i montaža kompletnog antenskog sistema za
zemaljske RA i TV programe pauš. 1

2 Isporuka i montaža kompletnog ZAU pauš. 1

3 Isporuka sistema ZAS sa odgovarajućim 
brojem splitera i RO ormana pauš. 1
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4 Isporuka i montaža plastičnih rebrastih cevi

u zid:

PVC cev  Ø 16 m 390

PVC cev  Ø 40 m 50

5 Isporuka i polaganje RG provodnika u

rebrastim cevima, do kombinovanih

priključnica:
RG 6 S60 m 390

RG 11 S60 m 120

6 Isporuka i montaža razvodnih ormara sa

odgovarajućim brojem razdelnika:
150x150 razvodna kutija kom. 6

7 Isporuka i ugradnja kombinovanih TV

modularnih priključnica u modularnoj kutiji

zajedno sa energetskim i telefonskim

priključnicama. (Instalacione kutije, nosači
mehanizma i maske nalaze se u predmeru

jake struje) kom. 70

8 Isporuka i ugradnja ekvipotencijalnog voda

PP00-Y 1x16mm2 m 25

9 Iskop i zatrpavanje zemljanog rova (0,6x0,4 

m) za polaganje OKITEN krute cevi Ø80 od 

objekta do revizionog okna (koristi se i za 

telefonsku instalaciju), sa postavljanjem 

“Gal štitnika”, opomenske trake i 
obeležavanje i ucrtavanje trase. pauš 1

UKUPNO C:

REKAPITUALACIJA:

UKUPNO bez PDV (A– C) :
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A

R. br. Opis J.mera Kol. Cena Ukupno

Ponuda treba da obuhvati nabavku,

isporuku i montažu sledeće opreme i

materijala:

1. Toplotne pumpe vazduh/voda sa

inverterskim kopresorom proizvođača
NIBE Švedska ili odgovarajuće tip

F2120.

Toplotna pumpa se isporučuje u

kompletu sa fleksibilnim vezama DN 32,

hvatačem nečistoće DN 32 i crevom za

odvod kondezata sa grejnim kablom

dužine 3m .
Učinak grejanja spoljašlja temperatura

7°C / radni fluid 55°C: Qg=16.20 kW

Pelkomp=5.22 kW COP 3.1.

Maksimalna temperatura polazne vode

na režimu grejanja: 65°C. Maksimalna

spoljašlja temperatura za rad - 25° C pri

kojoj toplotna pumpa može da da

maksimalnu polaznu temperaturu vode

od 63 °C. Priključak potisnog i

povratnog voda: R 5/4". Dimenzije (V / Š
/ D) = 1165 / 612/ 1280 mm. Težina
pumpe maksimalno 160 kg. Nivo buke

39 dB (A) na 2 m rastojanja. Električno
napajanje: toplotne pumpe 400V, ~3,

50Hz. Sredstvo za hlađenje: freon

R410A maksimalno 3 kg .
Za ponuđenu toplotnu pumpu potrebno

je dostaviti tehnički katalog i sertifikat o

usaglašenosti sa Direktive Evropske

Unije :

Elektromagnetna kompatabilnost (EMC)

: 2014/30/EU

Nisko naponska direktiva (LVD) :

2014/35/EU

Mašinerija : 2006/42/EC
Restrikcije u korišćenju hazardskih

suptanci (RoHSII): 2011/65/EU

Ekodizain uslovi vezani za uređaje za

proizvodnju energije: 2009/125/EC

Takođe mora da zadovolji Standarde

6.Predmer i predračun mašinskih instalacija FAZA II+separat

INSTALACIJA TOPLOTNIH PUMPI SA CEVNIM RAZVODOM DO ORMARIĆA
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Evropske Unije i to :

EN ISO 3834 - 2: 2005

EN 378-2:2008,A2:2012

EN 55 014-1:2006,A1:2009, A2:2011

EN 55 014-2:1997, A1:2001, A2:2008

EN 60 335-1:2012, A11:2014

EN 60 335-2-40:2003, A1:2006,

A2:2009, A11:2004, A12:2005,

A13:2012

EN 61 000-3-2:2006, A1:2009, A2:2009

EN 61 000-3-3:2013

EN 61 000-3-11:2000

EN 61 000-3-12:2011

EN 62 233:2008

EU No 813/2013 komplet 1.00

2. Nabavka, montaža i puštanje u rad sa

kabliranjem, ožičavanjem i

parametrisanjem upravljačke jedicice -

kontroler SMO 40 za upravljanje

sistemom toplotnih pumpi vazduh /voda

proizvođač NIBE Švedska ili

odgovarajuće.
Upravljačka jedinica vodi do 8 toplotnih

pumpi vazduh/voda, cirkulacijonu

pumpu na strani toplotnih pumpi.

Upravljač dolazi sa senzorom za

upravljanje temperaturom vode u

grejnom krugu prema spoljašnjoj
temperaturi, senzorima za merenje

temperature vode prema objektu,

povratu iz objekta,

SMO 40 se isporučuje sa detektorima

prisustva faza koji mogu da mere i

strujno opterećenje pojedinih faza
SMO 40 poseduje ugrađen relej za

aktiviranje dodatnog izvora energije.
komplet 1.00

4. Cirkulacione pumpe u kompletu sa

elementima prirubničkih ili navojnih

spojeva. Proizvođača Grundfos ili

odgovarajuće, tip:

UPSD 50-120F komplet 1.00

3~, 400V, 1150W, 2.15A

9. Izolacija sabirnika i razdelnika i spoljnog

razvoda cevi izolacijom od mineralne

vune u oblozi od AL-lima debljine

0.5mm. Debljina izolacije:

50mm m² 39.00
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19. Merenje i podešavanje projektovanih

protoka vode na svim deonicama gde

su ugrađeni balansni ventili.
Merenje se obavlja diferencijalnim

manometrom na balansnim

regulacionim ventilima u povratnim

cevovodima sa pravljenjem zapisnika o

merenju i regulaciji. Obračun je po

mernom mestu. m.mesta 11.00

20. Nabavka montaža ispusnog ventila za 
zaštitu od smrzavanja  proizvodnje SAS 
Debeaux ili odgovarajuće tip:

EXOGEL R1/2” kom 16.00

- temperatura otvaranja 1 ºC,

- temperatura zatvaranja 4 ºC,

- maksimalni radni pritisak 8bar

- maksimalna radna temperatura 80 ºC.

25. Električni zidni kotao proizvodnje

EKOPAN DM ili odgovarajuće, sledećih
tehničkih karakteristika:
- toplotna snaga: 36kW

- kontrola snage: 12+12+12kW

- maksimalni radni pritisak: 3 bar

- maksimalna radna temperatura: 90 ºC

- 3~, 400V, 36kW, 55A

Tip:

VEK36.PRO kom 1.00

27. Topla proba instalacija. paušalno 1.00

A UKUPNO A:

B

R.br. Opis J. mere Kol. J. cena Ukupno

Ponuda treba da obuhvati nabavku,

isporuku i montažu sledeće opreme i

materijala:

1. Čelični panelni radijatori proizvodnje

JUGOTERM MEROŠINA ili

odgovarajuće, za rad u temperaturnom

režimu 60/45 ºC, tip:

22-600/400 kom 2

INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA
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2. Nabavka i montaža setova za 
aluminijumske radijatore (čepovi, 
redukcije, odzrake i konzole). komplet 2

5. HERZ-Ventil sa usponskom cevi za 

dvocevni sistem.

Sastoji se od: HERZ-2000 Bajpas telo- 

donji usponski ventil: Svi elementi 

ventila napravljeni su od mesinga, 

niklovani. Priključak grejnog tela sa 
konusom. Stezni set 1 6284 04 za vezu 

sa usponskom cevi montiran na bajpas 

telo. Cevni priključci se naručuju 
posebno. Usponska cev: Prečnik cevi 
fi15 x 1mm. Bakarna, niklovana.

HERZ TS-90 termostatski ventil-gornji 

usponski ventil: Napravljen od mesinga, 

niklovan sa belom kapom. Zaptivanje 

vretena pomoću O prstena.Termostatski 
ventil - gornji deo zamenljiv HERZ-

uređajem za zamenu pod pritiskom- 
Changefix. Priključak grejnog tela sa 
konusnim zaptivanjem. Termostatski 

pogon pomoću svih HERZ- 
Termostatskih glava. Stezni set 1 6292 

11 za vezu sa usponskom cevi montiran 

na termostatski ventil.

Maks. radna temperatura: 120 °C Maks. 

radni pritisak: 10 bar

DN15 (1/2") sa usponskom cevi (gornji i

donji ventil sa adapterima) tip :

HERZ-2000+TS-90 komplet 2

14. Topla proba instalacije radijatorskog

grejanja. pauš. 1

15. Fino podešavanje projektovanih protoka 
na navijcima svakog kruga grejanja i 

radijatorima. pauš. 1

B UKUPNO B:
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C OPŠTE STAVKE

R.Br. Opis J.mera Kol. Jed. cena Ukupno

1. Pripremni radovi koji obuhvataju:

- upoznavanje sa objektom i tehničkom 
dokumentacijom;

- izrada dinamičkih planova;
- otvaranje gradilišta;
- vođenje dnevnika radova, 
inspekcijskih knjiga, listova izvedenih 

radova (građevinske knjige) i druge 
neophodne dokumentacije. paušalno 1

2. Završni radovi koji obuhvataju:

- izrada uputstava za rad i održavanje 
instalacije;

- izrada elaborata sa atestnom 

dokumentacijom. paušalno 1

3. Unutrašnji u spoljni transport materijala i

opreme. paušalno 1

4. Puštanje u rad kompletnog sistema,

parametriranje i fino podešavanje
prema projektnim vrednostima i željama
Investitora. paušalno 1

C UKUPNO C:

UKUPNO  (A+B+C) bez  PDV-a:

REKAPITULACIJA ZA MAŠINSKE INSTALACIJE
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A

Broj komada liftova:Vrsta lifta:Pogon:Nosivost:Broj stanicaBroj prilaza:Brzina vožnje:Visina dizanja:Komanda:

1

PUTNIČKI LIFT
Hidraulički / indirektni ruksak 2:1
Q=630 kg (8 osoba)

6 (0, 1, 2, 3, 4, 5) - glavna stanica 0 (prizemlje)

6 (svi prilazi sa iste strane)

v= 0,63 m/s

H= 14500 mm

Mikroprocesorska, Simplex - sabirno na dole

Dodatno - automatska nužna vožnja prilikom

nestanka napona
Upravljački iSignalni elementi:

Taster komande za vožnju u kabini i spolja sa

optičkom “LED” potvrdom komande, Taster

otvaranja vrata, Taster zatvaranja vrata, Taster

ventilatora, Taster Alarm-a, Digitalne direkcione

strelice smera vožnje spolja i u kabini, LCD

displej pozicije kabine u kabini i spolja na svim

stanicama, Zvučni i optički signal preopterećenja,
Nužno svetlo;

Pogonsko
Postrojenje: Hidraulični agregat sa vijčanom
pumpom, ventilskom grupom i cilindrom

Karakteristike pogona: Q=150 l/min,

V=250 l, P=11 kW,

In =26,8 A, IP=82 A
klip: Ø100 x 7.5 x 7450 mm

cilindar: Ø139.7 x 4.5 mm

uljovod: gumeno crevo 1” ¼

6.2.Predmer i predračun lifta FAZA II

SPECIFIKACIJA I KARAKTERISTIKE LIFTA
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Električni priključakI instalacija: Pogonski napon 3 x 400 / 230 V, 50Hz , na

glavnom prekidaču sa topljivim osiguračima
3x35 A.

Napojni kabl PP00Y 5 x 10 mm
2

(dozvoljen

pad napona 5%)

Glavna razvodna tabla lifta 1 kom - komplet

Komandni orman 1 kom - komplet

Registar upravljacka kutija 1 kom. - komplet

Pozivne kutije 6 kom. - komplet

Elektro-instalacija 1 komplet

Servisna komanda na krovu kabine i u jami

okna

Funkcija alarma prema SRPS EN 81-

28:2010

Rasveta voznog okna sa naizmeničnim
prekidačem u mašinskoj prostoriji i jami

okna. U jami okna prekidač svetla kabine,

prekidač STOP i šuko priključnicom sa

zaštitnim kontaktom;
Električna instalacija za suvi prostor.
Povezivanje metalnih masa u vrhu voznog

okna i priključenje na sistem za

izjednačavanje potencijala;
Povezivanje metalnih masa u jami i vrh

voznog okna i mašinskoj prostoriji i

priključenja na gromobransku instalaciju

objekta; Ostalo: krajni i predkrajnji prekidači
u voznom oknu, stanični prekidači, električni
sigurnosni kontakti, prateći kabel, plastični
kanali za polaganje elektro vodova.

Noseća užad: Kom. 4, - komplet sa pripadajućom
opremom.

Užetnjača: D=400mm – komplet sa sa nosačem i

pripadajućim klizačima.
Vođice: T – 89 x 62 x 16 - L=2x19,35 m, komplet

sa konzolama (N=14+14)

maksimalno rastojanje konzola 1500

mm.

Hvatački uređaj:

Sa trenutnim kočenjem postavljen na donjem

delu ramu ispod sokle kabine, sa električnim
sigurnosnim uređajem shodno propisima.

Odbojnik:

Gumeni buferi (D125x80mm), sa minimalnim

hodom sabijanja 65 mm. Odbojnik postavljeni na

stubni oslonac (□80x80x5).
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Vrata voznog okna:

Auotmatska, teleskop, 2-panelna – kom. 6
dimenzije: 800 x 2000 mm

završna obrada panela i štokova – epoksi RAL
Kabina:

Metalna, putnička, sa jednim ulazom, postavljena

u nosećem čeličnom ramu, sa uređajem za

trenutno kočenje, uređajem za izjednačavanje
opterećenja užadi i električnu kontrolu

zategnutosti, uređajem za kontrolu

zaposednutosti.

Dimenzije: širina 1300 x dubina 1200 x visina

2075 mm

Unutrašnja završna obrada stranica plastifikacija;

Spolja premaz antikorozione zaštite; Pod – PVC;
Osvetljenje električno indirektno u delu spuštenog
plafona (jačina osvetljaja minimalno 100 lx na

visini 1m od poda kabine);

Oprema: alarm, nužno svetlo u kabini i na krovu

kabine (osvetljaj min. 5 lx), ogledalo od

sigurnosnog stakla, rukohvat u inoks izvedbi,

ograda (visine 0,7m na strani do klipa) i ivičnjak
po obodu tavanice visine 100 mm;

Vrata kabine: Metalna, automatska, teleskop, 2-

panelna (kom. 1)

dimenzije vrata: 800 x 2000 mm

izvedba panela vrata – nerđajućp čelični lim -

inoks

zaštita otvora foto zavesa
zaključanost kabinskih vrata kada je lift van zone

odbravljivanje

Vozno okno:

Armirano betonske izvedbe

osnova: 1860 x 1600 mm

dubina jame: 1400 mm

zadnja spratna visina: 3500 mm

Jama okna hidroizolovana. U nivou najniže
stanice naizmenični prekidač, STOP-prekidač i

komanda servisne vožnje. Penjalice sa

produženim rukohvatom visine 1,1m iznad poda

pristupne stanice. U vrhu okna montažna kuka

nosivosti 10 kN. Ventilacija prirodna preko otvora

u vrhu okna prema AG projektu. Na spoljnoj

strani otvora–kanala metalna žaluzina.
Osvetljenje voznog okna brodskim svetiljkama.

Jačina osvetljaja minimalno 50 lx na visini 1,0m

od tavanice kabine i dna jame okna a u ostalim

prostorima 20 lx.
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Mašinska prostorija:

Prostorija u prizemlju objekta do voznog okna.

Prostorija suva, svetla i provetravana. Na ulazu u

prostoriju vrata metalne izvedbe dim.

900/2000mm. Vatrootpornost vrata u skladu sa

AG projektom. Otvaranje vrata van prostorije. Na

vratima brava za zaključavanje, a sa

mogućnošću otključavanja iz prostorije bez

upotrebe ključa (pr. - leptir brava). Prag izdignut

100mm. Pod i zidovi do visine 100mm premazani

sredstvom koje sprečava upijanje ulja.
Sadržaj: Pogonski agregat, napojno komandni

orman, metalna kanta, elektro izolaciona

prostirka, uputstva za rukovanje i održavanje sa

pripadajućim šemama, PP-aparat.
Električno osvetljenje u prostoriji u radnim

područijima minimalno 200 lx, a u ostalim min.

50lx. Temperatura u prostoriji od +5 do +40
o

C. 

Ventilacija i odimljavanje prostorije izvodi se

ventilacionim kanalima van objekta.

B VREDNOST

Lift prema 

specifikaciji

i karakteristikama

Iz tačke A

u svemu prema važećim propisima i standardima:

izrada i isporuka opreme lifta, transport, montaža,
izrada dokumentacije izvedenog stanja, izrada

uputstava za rukovanje i održavanje, atestiranje

od strane Imenovanog tela, puštanje u rad din

UKUPNO

(A+B) bez PDV-a din

UKUPNA REKAPITUALACIJA:

UKUPNO bez PDV  :

PDV  :

UKUPNO sa PDV  :

34 / 34
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6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА      ПОНУЂАЧА 

_____________________________________________________________________________________ 

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИРАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 

СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ НОВИ САД-ЈНОП  3/2019 

Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем 

следећих доказа уз понуду: 

 
 

Ред. 

бр. 

Услов за учешће у 

поступку јавне набавке из 

члана 75. и 76. ЗЈН: 

Упутство какао се доказује испуњеност 

услова из члана 75 и 76  : 

Испуњен

ост 

услова 

1 да је регистрован код 

надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући 

регистар 

 

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из регистра 

надлежног Привредног суда-за правна лица. 

Извода из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извода из одговарајућег 

регистра –за предузетнике. 

Напомена:  

У случају да понуду подноси група 

понуђача, овај доказ доставити за сваког 

учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих 

---------------------------------------  

*неоверене фотокопија 

да Не 

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  

 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из 

казнене евиденције, односно уверење 

надлежне  полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, 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 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене 

евиденције, односно Уверење надлежног 

суда суда и надлежне полицијске управе, да 

оно и његов законски заступник није 

да Не 
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осуђивано за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да 

није осуђивано за неко од кривичних дела 

против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре. За побројана кривична дела 

надлежни судови, чије је уверење потребно 

доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је 

седиште правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је 

седиште правног лица (у случају 

када Основни суд, по овлашћењу, 

издаје уверење и за кривична дела из 

надлежности Вишег суда, тада није 

потребно посебно уверење Вишег 

суда) 

- Виши суд у Београду да није 

осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне 

групе 

 

Напомена:  

 

 У случају да понуду подноси правно 

лице потребно је доставити овај 

доказ и за правно лице и за законског 

заступника 

 У случају да правно лице има више 

законских заступника, ове доказе 

доставити за сваког од њих 

 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) 

Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре 

отварања понуда . 

3  

Да је измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са 

прописима Републике 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и  допринеосе и уверење надлежне  

локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних , локалних јавних прихода -
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Србије или стране државе 

када има седиште на њеној 

територији  

 

или потврда-уверење стране државе када има 

седиште на њеној територији 

Потврда не може бити старија од 2 месеца  

пре отварања понуда. 

Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку 

приватизације, уместо 2 горе 

наведена доказа треба доставити 

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) 

---------------------------------------  

*неоверене фотокопије 

да 

 

 

не 

 

 

 

4 Неопходан финансијски 

капацитет    

А) - да понуђач није био у 

блокади у последњих 3 

године од дана објављивања 

јавног позива, 

--да је бонитет понуђача за 

период 2014-2018 год. 

скорингом оцењен као веома 

добар «ББ-» или бољи 

- Потврда  НБС-а о броју дана неликвидности 

издата после дана  објављивања јавног 

позива, коју у случају подношења заједничке 

понуде  мора доставити сваки понуђач из  

групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о 

јавним набавкама.) 

- Скоринг – Агенције за привредне регистре 

за период 2014-2018 год. 

---------------------------------------  

*Неоверене фотокопије 

 

 

да 

 

 

Не 

5. Неопходан пословни   

капацитет -  

А) да је понуђач у последњих 

три  године рачунајући од дана 

објављивања јавног позива  

извео грађевинске радове   на  

најмање 1 стамбеном или 

стамбено – пословном 

објекту , површине минимум 

6.000 м2 

Б)  да је да је понуђач у 

последњих три  године 

рачунајући од дана 

објављивања јавног позива  на 

минимим три објекта уградио 

топлотне пумпе ваздух– вода 

А  и   Б)  Референтна листа – извршеих 

грађевинских радова  у последњих три године и 

референт листа уграђених топлотних пумпи. 

Као доказ достављају се: 

- попуњен,потписан и печатом оверен Образац 

потврде-референтне листе ( Образац потписује и 

оверава претходни наручилац) 

- Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ 

списак извршених услуга    - Референтна листа 

-Фотокопија уговора о изведеним радовима 

односно уграђеним топлотним пумпама  

-Прву и последњу страну привремене или 

окончане  ситуације  и странуна на којој се види да 

су изведени грађевински  радови односно радови  

на уградњи топлотних пумпи ваздух/вода , а који 

 

 

да 

 

 

Не 
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понуђеног произвођача 

пумпе, чија укупна 

инсталирана снага износи 

минимално 20 кW топлотне 

снаге. 

 

В) да понуђач има 

успостављен систем 

управљања квалитетом ISO 

9001 за електроенергетске 

и термомашинске системе 

и изградња стамбених 

зграда; успостављен 

систем управљања 

заштитом здравља и 

безбедношћу на раду 

OHSAS 18001 за 

електроенергетске системе 

и термомашинске системе 

и изградња стамбених 

зграда; успостављен 

системе управљања 

заштитом животне средине 

ISO 14001 за 

електроенергетске  и 

термомашинске системе и 

изградња стамбених 

зграда;  и систем 

управљања енергијом  ISO 

50001 за електроенергетске 

и термомашинске системе 

и изградња стамбених 

зграда;   

Г) За понуђену топлотну 

пумпу понуђач је у 

обавези да достави 

технички каталог и 

сертификат произвођача о 

усглашености са 

Директивама и стандардима 

Европске уније наведеним 

у предмеру – техничкој 

спецификацији 

Д) овлашћење односно 

потврду произвођача или 

овлашћеног дистрибутера 

за Републику Србију да је 

понуђач овлашћен за 

продају ,уградњу и 

сервисирање понуђених 

су наведени у  референтној потврди потписаној и 

овереног од стране наручиоца посла . 

Ако је инвеститор истовремено био и извођач 

предметних радова потребно је да  доставити само  

Прву и последњу страну привремене или окончане  

ситуације  и страну на којој се види да су изведени 

грађевински радови односно радови  на уградњи 

топлотних пумпи ваздух/вода потписану и 

оверену од старне независног надзорног органа. 

Наручилац задржава право да затражи на увид 

пројектно техничку документацију објеката 

које је понуђач навео у референтној листи и 

референтној потврди.  

Референт листа и потврде се  дају на 

обрасцима који чине саставни део Конкурсне 

документације. 

У разматрање ће бити узети само извршене 

услуге  које је понуђач извршио самостално 

или као члан групе понуђача - конзорцијума, 

а не и као подизвођач другог понуђача. 

В) да понуђач има успостављен систем 

управљања квалитетом ISO 9001 за 

електроенергетске и термомашинске 

системе и изградња стамбених зграда; 

успостављен систем управљања заштитом 

здравља и безбедношћу на раду OHSAS 

18001 за електроенергетске системе и 

термомашинске системе и изградња 

стамбених зграда; успостављен системе 

управљања заштитом животне средине ISO 

14001 за електроенергетске  и 

термомашинске системе и изградња 

стамбених зграда;  и систем управљања 

енергијом  ISO 50001 за електроенергетске 

и термомашинске системе и изградња 

стамбених зграда;   

 

Г) Технички каталог и сертификат 

произвођача о усглашености са Директивама 

и стандардима Европске уније наведеним у 

предмеру – техничкој спецификација 

Д) Овлашћење односно потврду произвођача 

или овлашћеног дистрибутера за Републику 

Србију да је понуђач овлашћен за продају 

,уградњу и сервисирање понуђених 

топлотних пумпи и да том потврдом се 

гарантује да ће понуђене топлотне пумпе 

бити нове , оргиналне и са произвођачком 

гаранцијом од  минимум 2 године.  

У колико понуђач доставља овлашћење 
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топлотних пумпи којим 

произвођач потврђује да ће 

понуђене топлотне пумпе 

бити нове , оргиналне и са 

произвођачком гаранцијом 

од минимум 2 године. 

издато од овлашћеног дистрибутера за 

Републику Србију неопходно је да достави и 

овлашћење издато од стране произвођача   

понуђених   топлотних   пумпи   којим га 

исти овлашћује за дистрибутера за 

Републику Србију 

---------------------------------------  

* Неоверене фотокопије 

6. да располаже довољним 

техничким капацитетом: 

Понуђач мора да располаже са 

најмање:,  

- Грађевинска скела ‐ 

1.500 м2 

 

За опрему која не подлеже обавезној 

регистрацији, потребно је доставити: 

пописну листу (извод из пописне листе 

на дан 31.12.2018. или новији) или 

картицу основних средстава на датум 

31.12.2018. године или новији, или рачун 

о куповини или уговор о закупу/лизингу 

 

-------------------------------------  

* Неоверене фотокопије 

 

 

да 

 

 

не 
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7. да располаже довољним 

кадровским капацитетом 
се сматра да понуђач има  

радно ангажованих: 

а)  

- једног дипломираног 

инжењера електротехнике са 

лиценцом 450 

- једног дипломираног 

машинског инжињера са 

лиценцом 430 

- једног дипломираног 

инжењера за енергетску 

ефикасност зграда (ВСС), са 

лиценцом 381  

- једног дипломираног 

инжењера архитектуре 

(ВСС), са лиценцом 400  

- два дипломирана 

грађевинска инжењера 

(ВСС), са лиценцом 410 или 

411  

- најмање 3 радно 

ангажованих бравара / 

заваривача да имају 

сертификат о квалификацији 

заваривача. 

- Најмање 5 радно 

ангажованих лица електро 

струке 

- Најмање 10 радно 

ангажованих грађевински 

радника ,  

- б) Да понуђач има радно 

ангажованог : једно лице са 

уверењем од стране Управе 

за безбедност и здравље на 

раду о положеном стручном 

испиту o практичној 

опособљености за 

обављање послова 

безбедности и здраваља на 

раду.  

а) Копија уговора о раду, одговарајућег М 

обрасца (пријава на обавезно осигурање), за 

тражене раднике и инжињере  
-Копија сертификата о квалификацији 
заваривача за тражене браваре. 
- копије важећих лиценци Инжењерске 
коморе Србије са потврдом о важности 
истих за тражене инжињере. 

У колико понуђач има радно ангажована лица 

ван радног односа потребно је да за та лица 

достави и М образац . У колико су лица 

запослена код другог послодавца , а код 

понуђача су ангажована уговором о делу , 

привремено –повременим пословима , 

уговором о допунском раду .... потребно је да 

доставе М образац послодавца код кога су у 

радном односу. 

 

Б) Копија уговора о раду и М обрасца, 

копија лиценце за обављање послова 

безбедности и здравља на раду издата од 

стране надлежног министарства рада 

Републике Србије. 

 

НАПОМЕНА: Понуђач може да има 

ангажовано правно лице или предузетника који 

имају лиценцу за обављање послова 

безбедности и здравља на раду издату од 

стране надлежног министарстав рада 

Републике Србије. Понуђач је дужан да 

достави Уговор о ангажовању правног лица 

односно предузетника и важећу лиценцу 

---------------------------------------  

* Неоверене фотокопије 

 

 

да 

 

 

не 
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8 Понуђач је дужан да изврши 

обилазак локације-увид на лице 

места 
 

Оверена и потисана изјава о увиду на лице места 

од стране наручиоца ( изјава је саставни део 

конкурсне документације) 

да не 

9 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју 

писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно 

изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим 

надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) 

  

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:  

10 Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством 

какао се доказује испуњеност услова 

да не 

11 Образац понуде  да не 

12 Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са 

подизвођачем 

да не 

13 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико 

доставља заједничку понуду 

да не 

14 Модел уговора да не 

15 Текст изјаве о независној понуди да не 

16  Попуњен , потписан и печатом оверен образац 

изјаведасуприликомсастављања понуде поштовали 

важећепрописеозасштитинараду , запошљавањуиусловимарада , 

заштитиживотнесрединекао и да немају забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде 

да не 

17 Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за 

заступање) 

да не 

18 Образац структуре цене да не 

19 Референт листа и образац рефернте потврде  да не 

20 Изјава понуђача о обиласку локације и  увиду у техничку документацију да не 

21 динамички план са приказом трајања активности и бројем радника по 

активности , који мора бити у складу са роком извршења радова  и 

захтеваним минималним бројем радника  

 

да не 

Понуђач је у обавези да изврши  обилазак локације и изврши увид у техничку документацију  

како би био упознат са потенцијалним проблемима приликом извођења предметних радова , 

обзиром да се ради о наставку започетих  радова на објекту. Касније примедбе по том осному 

наручилац неће уважавати те стога захтева као обавезан – елиминациони услов достављање 

потписане и оверене изјаве о обиласку локације и  извршеном увиду у техничку 

документацију . У вези са увидом у техничку документацију и обиласком локације  понуђачи 

се имају обратити представнику Наручиоца, е – mail: info@sagns.rs, те у договору с њим 
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заказати тачан термин. Увид ће се вршити сваке среде  и петка  осим на дан отварања понуда  

у периоду од 09-13 часова. 
Понуђачи који изврше увид у техничку документацију и обиђу локацију у заказаном термин добиће 

потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди. 

1.Понуђачје у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном 

понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености 

осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке 

потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати 

испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 

3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 

1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог 

закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. 

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач 

који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун 

може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду . 

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати 

неприхватљивом и иста ће с одбити. 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних 

органа. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 5. 

Закона о јавним набавкама. 

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2 и  3 уместо да заокружи да или 

не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде 

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим 

законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што 

она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач 

има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити 

понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 

Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року  од пет дана од дана пријема 

писменог позива наручиоца,уколико то наручилац захтева, достави оригинал или оверену копију 

доказа о испуњености услова на увид .  

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о избору 

најповољније понуде понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију 

доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

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.  

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у 

било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је 

документује на прописани начин. 
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Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица 

овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП). 

 

 

 

  

ПОНУЂАЧ 

  

м.п. 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином 

модела уговора) 

 

У Г О В О Р 

 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ  СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У 

МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, НОВИ САД- II ФАЗА –ЛАМЕЛА 6- ЈНОП  3/2019 

Закључен дана__________________  у Новом Саду између: 

 

1. Стамбена агенција града Новог Сада , Радничка бр. 2 Нови Сад ( у даљем тексту 

наручиоца), којег заступа директор Горан Зарић. 

2. _______________________________ из _____________________, улица 

_______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ 

пиб: ________________________(у даљем тексту : извођач ), кога заступа 

__________________________. 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 

2.1  ______________________________ из 

_________________________,ул._______________________________бр.___матични  број 

____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са : 

2.2 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________ 

бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту 

:извођач), кога заступа _______________________________. 

2.3____________________________ из _____________________ ул. __________________________ 

бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту 

:извођач), кога заступа _______________________________. 

2.4____________________________ из _____________________ ул. __________________________ 

бр.________ матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту 

:извођач), кога заступа _______________________________. 

1.Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не испоштује, сагласан 

је да надокнади Наручиоцу  сву претрпљену штету која услед тога настане. 

На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа 

у поступку Јавне набавке радова Радови на изградњи на изградњи СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА у 

Момчила Тапавице бб, Нови Сад-II фаза-ламела 6. бр. ЈНОП  3/2019 између 

1._________________________________из__________________, ул 

______________________________, бр.___, 

2._______________________________из_______________________, ул 

___________________________________, бр.___, 

3. __________________________________ из_____________________________, ул 

__________________________, бр.___,  

4. ._______________________________из______________________, ул 

____________________________, бр.___, 

 Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма 

__________________________________________из ____________________, 

ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла. 

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор 

________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ 

који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметнејавне набавке. 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. 
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Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора. 

 

АКО ЈЕ ДАТА  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - 

______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ 

ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 

_________________% од укупно уговорене вредности . 

 Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - 

______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ 

ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 

________________% од укупно уговорене вредности . 

 Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - 

______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ 

ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 

__________________% од укупно уговорене вредности . 

 Извођач је део набавке која је предмет овог уговора - 

______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ 

ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини 

________________% од укупно уговорене вредности . 

 

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као Да је сам извршио 

делове набавке повереНе подизвођачима из става 1. и 2. овог члана. 

 

Предмет уговора 
Члан 1. 

 

Предмет уговора је набавка радова Радови на изградњи на изградњи стамбеног објекта у Момчила 

Тапавице бб, Нови Сад-II фаза-ламела 6 (у Даљем тексту : радови), који су предмет јавне набавке 

наручиоца . 

Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца  број : 1036/19 од 

27.12.2017 објављеног на Порталу јавних набавки, конкурсној документацији број 1037/19 од 

27.12.2019.  и Понуди извођача  број :__________________ од ___________________, а исказани су 

у техничкој специфиикацији – предмеру радова. 

Уговореним радовима из овог члана сматарју се и вишкови или мањкови радова у складу са Чланом 

18. став 2.  Посебне узансе о грађењу ( ''Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77). 
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ЦЕНА 

       Члан 2. 

 

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од 

___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са 

порезом на додату вредност. 

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији 

предметне набавке . 

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

       Члан 3. 
Плаћање се у року од 45 дана по испостављеним привременим и окончаној ситуацији., на рачуна  

број  ________________________ код __________________ банке. 

 

. Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених количина 

уговорених радова и уговорених цена. 

Окончану ситуацију Извођач подноси по потписаном Записнику о примопредаји радова и коначном 

обрачуну. 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Члан 4 

 

Извођач се обавезује Да радове који су предмет овог уговора изведе у року од __________ месеци , рачунајући 

од од дана увођења у посао . 

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао 

извршено даном  кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац 

- преда Извођачу инвестиционо техничку документацију 

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,  

- Извођач  достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла 

Датум почетка радова , стручни надзор уписује у грађевински дневник. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор 

констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Члан 5. 

 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача 

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по 

измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог 

уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама. 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

 Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз 

сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а 

најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

 Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну 

писмени споразум. 
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Ако Извођач падНе у доцњу са извођењем радова, Нема право на продужење уговореног рока због околности 

које су настале у време доцње. 

 

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ 

Члан 6 

 
Квалитативну и квантитативну контролуопремеи материјала Наручилац и Надзорни орган  ће 

извршити пре уградње истих. 

Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о примопредаји 

. 

Извођач је обавезан да: 

 свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а 

грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова. 

 пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу 

 отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима  

 обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду 

комисије за технички преглед у остављеном року 

 отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед у остављеном року 

Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава 

Главног пројекта и  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о 

безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада норматива и 

стандарда. 

 Извођач радова је дужан да приступи  извођењу: 

 хитних непредвиђених радова у складу са одредбама члана 634 ЗОО уз сагласност  

надзорног органа, уколико је њихово извођење нужно за стабилност околних објеката или 

за спречавање настанка веће штете, а потреба за њиховим извођењем је настала ванредним 

и неочекиваним догађајима ( клизиште, појава подземне воде, наилажење на археолошко 

налазиште и сл. ). У случају наступања потребе за извођењем предметних радова, Извођач 

радова је дужан да писаним путем, путем надзорног органа, упозори Инвеститора о 

наступању  ванредних и неочекиваних догађаја, односно  околности које су од утицаја на 

извођење радова. Уколико Извођач радова не учини напред наведену радње, Инвеститор има 

право да раскине уговор и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Инвеститору припрада и право да на име потпуне накнаде штете задржи и одговарајућу суму 

новца која је доспела на исплату Извођачу радова, а у сваком случају Инвеститор има право 

на наплату разлике до потпуно настале штете од извођача. Извођач радова и  надзорни орган 

су дужни да одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја о истом усмено 

обавесте Инвеститора, а писмено у року од 24 часа. 

 вишкова радова, који не прелазе 10% од уговорених количина радова, и који ће се третирати 

као уговорени радови за које ће важити уговорена јединична цена . 

 

Инвеститор може након закључења овог уговора без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета Уговорадо лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама, а у 

склaду са ставом 5. истог члана Закона. Лимит из став 1. члана 115. Закона се не односи на вишкове 

радова који су уговорени. 

 

Додатне  и накнадне радове, чија вредност прелази лимит из члана 115. став 1. Закона, ако се за 

истима укаже потреба, Извођач радова ће евентуално извести након спроведеног поступка 

утврђеног Законом о јавним набавкама с тим да укупна вредност истих не може прећи износ од 

15% уговорене вредности из овог уговора. 
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ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 7. 
 

1)Извођач радоваје дужан да  одмах, а најдаље у року од 15дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал 

банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности  без пореза на додату вредност.Банкарска 

гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова.  

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције мора да се продужи. 

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг 

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање30 дана дужи од истека рока за извршење посла. 

 

2)Извођач радова је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави 

средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал 

банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом 

гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и 

материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу 

квалитета радова и материјала.  

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне 

услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг) Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг 

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. 

 

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 8. 

 

Гарантни рок за изведене  радове износи  ___  године од дана потписивања записника о 

примопредаји радова. 

Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјале  је у складу са гарантним роком ориналног 

произвођача  и тече од  дана примопредаје радова .  

Извођач је дужан да на дан извршене примопредаје објекта , записнички преда наручиоцу све 

гарантне листове за уређаје и опрему као и упутство за руковање. 

Члан 9. 
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Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року 

од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова  и уграђених материјала и опреме а који нису настали неправилном употребом  , као и сва 

оштећења проузрокована овим недостацима . 

Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива 

наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да 

за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет извођача , наплатом 

гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 

У колико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове 

настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана , наручиоц има право да од извођача 

тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете. 

За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси одговорност. 

 

Остале обавезе наручиоца и извођача 

 

Члан 10. 

 

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова 

надзора предмета набавке .  

Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено 

предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-

просторија.  

Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или 

уништења до примопредаје наручиоцу. 

Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи 

штету, дужан је да му исту надокнади. 

Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као 

последица извођења радова. 

 

Примопредаја изведених радова 

 

Члан 11 
 

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка 

радова на изградњи објекта и спремности истог за технички преглед , најкасније 30 дана пре 

завршетка свих радова . 

Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини преглед изведених радова и достави 

га наручиоцу 15 дана по завршетку свих радова . 

 

Члан 12. 

 

Извођач је дужан да учествује у раду комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима 

те комисије . 

У колико комисија за технички прегле у свом извештају констатује примедбе на изведене радове , 

извођач је у обавези да их отклони у року који предложи комисија . 

По добијању позитивног извештаја комисије за технички преглед , наручилац и извођач ће без 

одлагања , а најкасије у року од 7 Дана приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених 

радова .Комисију за примопредају и коначни обрачун формира наручилац . Комисија је састављена 

од Непарног броја чланова овлашћених представника уговорених страна , уз учешће надзорног 

органа и одговорног лица на градилишту . 
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Члан 13. 

 

Извођач радова за одговорно лице именује _____________________________ Представник 

Наручиоца је _____________________ 

 

Уговорна казна 

 

Члан 14 
 

Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да 

Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене 

вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем 

рачуна. 

 

Раскид уговора 
 

Члан 15 
 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

 Ако извођач не започне радове најкасније до 10 дана од дана увођења у посао ; 

 Ако извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова; 

 Ако извођач радове изводи не квалитетно ; 

 Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ; 

 Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку 

рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ; 

 Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за добро извршење 

посла. 

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује 

другог извођача и активира банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и добро извршење 

посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља 

разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те 

радове. 

 

Члан 16 
 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком 

од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора . 

 

Члан 17. 

 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је 

својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора . 

Члан 18 

 

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да 

наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида 

уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора . 

 

Завршне одредбе 
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Члан 19. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, 

непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима ,Закона о планирању и изградњи 

и Посебне узансе о грађењу. 

Члан 20. 
 

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду. 

 

Члан 21. 
 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) 

примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка. 

 

 

 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА   ЗА ПОНУЂАЧА 
__________________       ___________________ 

 

*попуњава понуђач 
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8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ , СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе 

уговора у јавној набавци радова-Радови на изградњи на изградњи стамбеног објекта у Момчила 

Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6, број  ЈНОП  3/2019 

 

 

Врста трошка 

Учешће у укупној цени, 

без ПДВ(у динарима) 

 

Учешће у укупној цени без 

ПДВ(у %) 

 

1 2 3 

Опрема и материјал   

Радна снага   

Увозне Дажбине   

Транспортни трошкови   

Трошкови утовара и истовара   

Остали трошкови   

   

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)   

ПДВ   

СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом)   

 

M.P.                                   ____________________________ 

    Потпис овлаšćеног лица 

 

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у 

реализацији набавке. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде. 

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12,14/2018 и  68/2018) и 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/15)у обрасцу структуре цена 

морају бити приказани основни елементи структуре цене, као што су : 

 појединачносвитрошковикојичинеукупнуценуизпредрачуна  - 

техничкеспецификацијерадова 

 укупна цена са ПДВ-ом и без ПДВ-а 

 Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима 

 Процентуално учешће одређене врсте трошкова 

У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и 

изражена цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , 

осигурања , као и евентуално неких попуста 
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9) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 

 

 

СЕДИШТЕ 

 

 

УЛИЦА И БРОЈ 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. 

Гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач 

_________________________________________________________________________ 

 

За нас квалитетно извео  следеће радове : 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________ укупне квадратуре од ____________________________________м2. 

На објекту  ______________________________________________________ . 

_____________________________________________________________________________________

____ 

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ 

закљученог __________. године. 

 

 

Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова Радови на 

изградњи на изградњи СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 

6, у отвореном поступку ЈНОП  3/2019 и у друге сврхе се Не може користити. 

Да су поДаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

м.п.   законски заступник 

 

 

 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 

 

 

СЕДИШТЕ 

 

 

УЛИЦА И БРОЈ 

 

 

ТЕЛЕФОН 

 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 

 

 

ПИБ 

 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. 

Гласник РС број 124/12,14/20105 и 68/2018) наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач 

_________________________________________________________________________ 

 

За нас уградио топлотне пумпе ваздух – вода произвођача  _____________________________________ 

марке __________________________________________________________ инсталисане снаге  

___________ кw , на објекту ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ 

закљученог __________. године. 

Потврада се из даје на захтев извођача __________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова Радови на 

изградњи на изградњи СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 

6, у отвореном поступку ЈНОП  3/2019 и у друге сврхе се Не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

м.п.   законски заступник 

 

 

 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
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ОБРАЗАЦ РЛ 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

Р.Б РЕФЕРЕНТНИ 

НАРУЧИЛАЦ 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. 

ТЕЛЕФОНА 
Стамбени или стамбено – 

пословни објекти на којима 

су изведени грађевински 

радови  у последње три 

године рачунајући од дана 

објављивања јавног позива , 

са навођењем површине 

објекта 

Број уграђених 

топлотних пумпи 

ваздух – вода 

понуђеног произвођача 

у последње три године 

рачунајући од дана 

објављивања јавног 

позива чија укупна 

инсталирана снага 

износи минимално 20 

кW топлотне снаге. 

 

1  

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

4  

 

 

 

 

  

5  

 

 

 

 

  

6  

 

 

 

 

  

7  

 

 

 

 

  

8  

 

 

 

 

  

9  

 

 

 

 

  

10  

 

 

 

 

  

УКУПНО   

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора 

бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе. 

 

 

Место и датум          м.п.               Понуђач 
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ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

У поступку доделу уговора за ЈНОП  3/2019– набавке радова Радови на изградњи на изградњи 

СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6, а на основу Јавног  

позива објављеног на Порталу јавних набавки дана  27.12.2019..године, изјављујемо да наступамо 

са подизвођачем и то: 

 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

  
 

 

 

У укупној вредности понуде подизвођач учествује у 

_____________________________________________________________________ _ 

 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________

___________________________ што                       

   (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )  

 

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без 

пдв-а. 

 

 

 

 

У _______________                                                                                         

                     ПОНУЂАЧ 

 

Дана _________.године                                             м.п.   ____________________ 

 

 

 

 

 

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача 

посебно 
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ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака ( у колико има више од 

обрасцом предвиђених учесника у заједничкој понуди).  

Ако понуђач не наступа у зајеничкој понууди, образац се не попуњава 

У поступку доделу уговора за јавну набавку радова Радови на изградњи на изградњи стамбеног 

објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6, ЈНОП  3/2019 ,а на основу Јавног  

позива објављеног на Порталу јавних набавки 27.12.2019.године, изјављујемо да понуду 

подносимо као група понуђача. 

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 

НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ-  

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 

ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- 

ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Назив банке и 

Број рачуна:  
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Део уговора који извршава  

 

У __________________________ 

Дана____________2019. Године 

 

MP.                                                    ПОНУЂАЧ 

______________________________ 

(потпис овлашћеног лица понуђача) 
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ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 
 

Назив понуђача   

Седиште и адреса  понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Телефон:    

E – mail adresa:   

 

 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 

14/15и 68/15,14/20105 и 68/2018) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

дајем  

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 Да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште Не издају следећи 

докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/15и 68/15): 

_____________________________________________________________________________________

__________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________, те за исте 

прилажем изјаву оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе 

).Изјаву  прилажем уз понуду за јавну набавку ЈНОП  3/2019 радоваРадови на изградњи стамбеног 

објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6 

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 

 

 

 

 

 

ПОНУЂАЧ 
 

 

______________________________ 

м.п.                                             (потпис овлашћеног лица) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И УВИД  У 

ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  
 

 

Назив понуђача:  

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ_______________________________________________________          изјављује да је 

остварио увид  « на лицу места »  и увид у техничку документацију  ради подношења понуде за 

јавну набавку радова Радови на изградњи  стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II 

фаза-ламела 6, ЈНОП  3/2019. 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2019. године 

                       ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 

______________________________ 

 м.п.    (потпис овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

    ______________________________ 

           (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 

 

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране 

Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити) 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ОНЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

Назив понуђача:  

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

 

 

 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________Изјављује под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу да наступа независно у упоступку за јавну набавку 

радова - Радови на изградњи  стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 

6,ЈНОП  3/2019, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима. 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2019.године  

ПОНУЂАЧ 
 

 

                                 

______________________________ 

м.п.                                                         (потпис 

овлашћеног лица Понуђача) 

 

 

     

 

 

 

Напомена:  

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције.  

Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧАОПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 

РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

 

 

Назив понуђача:  

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

 

 

 

ПОНУЂАЧ___________________________________________________Изјављује под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу  Да је приликом састављања понуде поштовао важеће 

прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне срединеприликом 

састављања понуде као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде за јавну набавку радова Радови на изградњи на изградњи стамбеног објекта у 

Момчила Тапавице бб, Нови Сад –II фаза-ламела 6,ЈНОП  3/2019. 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2019.године  

ПОНУЂАЧ 
 

 

                                 

______________________________ 

м.п.                                                         (потпис 

овлашћеног лица Понуђача) 
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И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОЈ  ГАРАНЦИЈИ 

 

 

У  вези са јавном набавкомрадова - Радови на изградњи стамбеног објекта у Момчила Тапавице бб, 

Нови Сад –II фаза-ламела 6,ЈНОП  3/2019 изјављујемо да ћемо: 

 

1)најкасније у року од 15 дана од дана закључења Уговора доставити средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене 

вредности  без пореза на додату вредност. 

2) приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског 

обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ 

од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантујем да ћу отклонити све 

мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили 

услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.  

 

Банкарске гаранције морају  да буде безусловне и плативе на први позив и не могу да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.  

Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг 

коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг) Сви трошкови око 

прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг 

коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се 

налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело 

за хартије од вредности и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

Рок важења банкарске гаранције мора  

У случају да не испунимо преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је 

овлашћен да реализује наша достављена средства обезбеђења. 

 

 

У _______________________ дана ________.2019.г. 

 

 

М.П.             Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

____________________________                             
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10)ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

Редни 

број 

 

НАЗИВ ТРОШКОВА 

 

ВРЕДНОСТ 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПНО:  

 

 

 

 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде.  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) . 

 

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, 

сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, 

ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2019. године 

ПОНУЂАЧ 
 

 

                                 

______________________________ 

м.п.                                              

               (потпис овлашћеног лица Понуђача) 


