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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН 

Ул.Трг Жарка Зрењанина бр.7 

26220 К О В И Н 

www.zmajkovin.edu.rs 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА  

ЗА ОБЈЕКАТ СВЛАЧИОНИЦА (I ФАЗА) 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈАВНА НАБАВКА бр.1-II/2018 

 

 

 

 

Рок за достављање понуда: 3.7.2018.године до 1130  часова 

Јавно отварање понуда: 3.7.2018.године у 1200 часова 

 

 

 

Јун/јул 2018.године 
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ОСНОВНА ШКОЛА 

„JOВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.601/1 

Дана:19.6.2018. 

К О В И Н 

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 

и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл.гласник РС“ бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.1-II/2018 

дел.бр.586/1 од 18.6.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.1-

II/2018 дел.бр.587/1 од 18.6.2018.године припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности 

 грађевинских и грађевинско занатских радова за објакат свлачионица 

ЈН бр.1-II/2018 (I ФАЗА) 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис радова , начин спровођења контроле, рок извршења, 

место извршенја и сл. 

5-7 

IV Teхничка документација и планови 7 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

7-21 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 22-29 

VII Образац понуде 30-33 

VIII Oбразац структуре цене 34-38 

IX Модел уговора 39-44 

X Образац трошкова припреме понуде 45 

XI Текст изјаве о независној понуди 46 

XII Прилог 1 –комплетан предмер радова 47-57 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин  

Адреса: 26220 Ковин, ул.Трг Жарка Зрењанина бр.7 

Интернет страница: www.zmajkovin.edu.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.1-II/2018 је набавка грађевинских и грађевинско занатских/ радова 

за објакат свлачионица (I ФАЗА) 

. 

4. Контакт лице 

Лице за контакт: Драгана Михајлов дипл.правник-секретар школе. 

E-mail:zmajkovin@gmail.com 

Teл/факс: 013/741-300 

Teлефон:013/741-052. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.1-II/2018 је набавка грађевинских и грађевинско-занатских радова 

за објакат свлачионица (I ФАЗА). 

Назив и ознака из општег речника набавке-грађевински радови-45000000. 

 

2. Партије 

Јавна набавка није обликована  по партијама.  
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

ПРЕДМЕР РАДОВА 

ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 ЗА ОБЈЕКАТ СВЛАЧИОНИЦА (I ФАЗА): 

- ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

- БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ 

- АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

- ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

- ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  

- ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ-ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ 

Напомена: На крају конкурсне документације налази се Прилог бр.1 – 

Комплетан предмер радова за објекат свлачионица, али ће се у овој 

фази радити само позиције које су означене црвено и код којих стоји 

количина и додати део електро радова-постављање темељног 

уземљивача. Преградни зидови по 7 i 12cm ће се радити тек након 

бетонирања подне плоче. 

 

ПРЕДМЕР РАДОВА 

Р.бр. Опис позиција Јединица мере Количина 

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1.1 Rušenje zida od opeke d=30cm  na delu objekta sa 

odvozom šuta na gradsku deponiju. 

Obračun po m3 zida . 

 
m3 

 
48,21 

1.2 Rušenje betonske ploče d=20cm  na delu objekta sa 

odvozom šuta na gradsku deponiju. 

Obračun po m2 betonske ploče . 

 
m2 

 
66,30 

1.3 Demontaža postojeće metalne ograde na zidu iznad 

objekta . 

Obračun po m1 demontirane ograde . 

 
m1 

 
32,50 

1.4 Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta sa 

odlaganjem zemlje na privremenu gradilišnu deponiju.  

Obračun po m3. 

 
m3 

 
30,30 

1.5 Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20cm sa 

nabijanjem do potpune zbijenosti i eventualnim 

kvašenjem. Obračun za nasipanje dat je prema 

projektovanom terenu oko objekta. 

Obračun po m3. 

 
m3 

 
15,00 

1.6 Nabavka, nasipanje,razastiranje i nabijanje tampon sloja 

šljunka ispod podnih ploča, temelja i trotoara d= 10 cm  

Obračun po m3. 

 
m3 

 
21,80 
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1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ-УКУПНО   

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
2.1 Betoniranje horizontalne LMT međuispratne 

tavanice 16+4. Komplet rad i materijal u potrebnoj  
jednostranoj oplati, u svemu prema statičkom 
proračunu i detaljima armature.                        
Obračun po m2 tavanice. 

Obračun po m2   
 

 
m2 

 
130,25 

2.2 Betoniranje armirano betonskih  temeljnih traka i 
stopa , kao i temelljnih greda betonom MB 25. 
Obračun po m3 sa svom potrebnom oplatom . 

Obračun po m3   
 

 
m3 

19,20 

2.3 Betoniranje temeljnih zidova d=20-25cm  
A.B.betonom  MB 25 . Komplet rad i materijal u 
potrebnoj oplati, u svemu prema statičkom 
proračunu i detaljima armature.         

Obračun po m3   
 

 
m3 

 
12,77 

2.4 Betoniranje armirano betonskih stubova, 
podvlaka, greda, nadvratnika i nadprozornika - 
konstrukcije malih preseka, betonom   MB 30. 
Komplet rad i materijal u potrebnoj oplati, u 
svemu prema statičkom 
proračunu i detaljima armature. 

Obračun po m3   
 

 
m3 

 
0,5 

2.5 Betoniranje armirano betonskih horizontalnih, 
kosih i vertikalnih serklaža, betonom   MB 30. 
Komplet rad i materijal u potrebnoj oplati, u 
svemu prema statičkom 
proračunu i detaljima armature.   

bez kalkana i zabata (2,15m3) 

Obračun po m3  (8,32 - 2,15) 
 

 
m3 

 
6,17 

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОН. РАДОВИ-УКУПНО   

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
3.1 Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i 

ugrađivanje glatke (GA 240/360) I (MAG 

500/560) armature u svemu prema proračunu I 

datim detaljima. Obračunava se sve zajedno po 

kilogramu ugrađene armature. 

Obračun po kg  ugrađene armature 
 

 
kg 

 
3.600,00 

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ-УКУПНО   

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
4.1  

Zidanje zidova giter blokom u produžnom 

malteru razmere 1:2:6. Debljina zidova d=25cm i 

d=20cm. 

bez kalkana i zabata (11,76m3) 

Obračun po m3 (54,73 - 11,76) 
 

 
 

 
m3 

 
42,97 

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ-УКУПНО   
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5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
5.1  

Izrada horizontalne  hidroizolacije svih zidova i  

podova na tlu   "kondorom 4" sa varenjem 

spojeva. U svemu prema datom opusu iz 

projekta. 

samo ispod zidova 

Obračun po m2. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
m2 

m2 

 
 
 
 
 
 
30,00 
 

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ-УКУПНО   

6. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ-ТЕМЕЉНИ 

УЗЕМЉИВАЧ 

  

6.1 Isporuka i ugradnja trake FeZn 25 x4 mm u 
temelju objekta sa izvlačenjem izvoda za 
merne spojeve, traka FeZn 25 x 4 mm. 

Obračun po m1   

ukrsni  komadi 
 

 

 
m¹ 

kom 
 

 
 
 
50,00 
  8,00 

6 ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ-ТЕМЕЉНИ 

УЗЕМЉИВАЧ-УКУПНО 
  

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ЗА ОБЈЕКАТ СВЛАЧИОНИЦА 

  

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ 

РАДОВИ 
  

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ   
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ   
5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   
6. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ-ТЕМЕЉНИ 

УЗЕМЉИВАЧ 
  

 УКУПНО :   

 

Напомена: Понуђач може, код давања понуде за сваки тражени предмет јавне 

набавке где су наведени елементи попут робног знака, патента, типа или 

произвођача, да у понуди наведе „или одговарајуће“ тл. да понуди елементе другог 

робног знака, патента, типа или произвођача одговарајућег квалитета који је навео 

наручилац у конкурсној документацији. 

 

IV TEХНИЧКА ДОКУМЕНАТИЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Због обимности и техничких разлога није могуће објавити техничку документацију, па 

заинтересовани понуђачи могу извршити уви ду пројекат сваког радног дана од тренутка 

објаве позива за достављање понуда и конкурсне документације на Порталу јавних 

набавки до 2.7.2018.године радним данима у времену од 8 до 13 часова приликом 

обиласка будућег градилишта које је предмет јавне набавке. 
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА 

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чланом 75. Закона и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл.75. ст.1. тачка 1) Закона); 

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 праваре (чл.75. ст.1 тач.2) 

Закона); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије и стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл.75. ст.1 тач. 4) Закона); 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

(чл.75. ст.2 Закона). 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити и 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл.76. ст.2  

Закона и то:  

1) Финансијски капацитет: Да понуђач у претходних 12 месеци није био у 

блокади рачунајући од дана објављивања позива за достављање понуда на 

Порталу управе за јавне набавке. 

2) Пословни капацитет:  

- Да је понуђач у последње три године (2015., 2016. и 2017.година) извео 

грађевинске радове на објектима у минималној вредности од 9.000.000,00 

динара без ПДВ-а, збирно за све три  године, комплет реализоване. 

- Да понуђач поседује систем менаџмента и то: 

 ISO 9001 (Систем менаџмента квалитетом) 

 ISO 14001 (Систем менаџмента заштитом животне средине) 
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 OHSAS 18001 (Систем менаџмента заштитом здравља и безбедности 

на раду) 

3) Кадровски капацитет 

- Понуђач је дужан да има најмање 10 запослених, односно радно ангажованих, од 

којих најмање: 

 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом 410 или 411 или 

800. 

4) Технички капацитет 

 Минимум једно теретно возило камион носивости до 10 t 

 Скела од минимум 200m2 

1.3 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 

понуђач извршити преко подизвођача.  

1.4 Уколико понуду поноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, као и 

додатне услове. 

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

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

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

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

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. 

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

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

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да 

је документује на прописани начин. 

Уколико се понуђач определи да испуњеност тражених услова не доказује изјавом, 

понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (за која је као главна казна 

предвиђена новчана казна или казна затвора до 10 година) и Извод из казнене 

евиденције, односно Уверење Вишег суда (за напред наведена кривична дела за 
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која је као главна казна придвиђена казна затвора преко 10 година) којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за криврична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре, 2) Извод из казнене евиденције посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) 

Извод из казнене евиденције, односно уверење належне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 

лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

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

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

министарства финасија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење 

надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач 

налази у поступку приватизације. 

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

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1. тачка 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

 
4) Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из  чл. 76. ст. 

2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 Финансијски капацитет:  Подаци о броју дана неликвидности одштампани 

са портала Народне банке Србије (Претраживање дужника у принудној 

наплати). 
 Пословни капацитет: 

- Референц листа- Списак наручилаца код којих је понуђач у траженом периоду извео 

предметне радове са вреднстима уговора, потисан и оверен од стране овлашћеног лица  и 

Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора (обрасци су дати у оквиру 

конкурсне документације) Уз обрасце треба доставити фотокопије оверене окончане 

ситуације-рачуна. 

- Фотокопије сертификата важећих у моменту подношења понуде, који су признати у 

Републици Србији и то:  

ISO 9001 (Систем менаџмента квалитетом) 

ISO 14001 (Систем менаџмента заштитом животне средине) 

OHSAS 18001 (Систем менаџмента заштитом здравља и безбедности на раду) 

 Кадровски капацитет: Списак запослених и ангажованих лица, са 

именом и презименом, стручном спремом, радним местом као и 

основом ангажовања (образац је дат у оквиру конкурсне 
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документације). У прилогу списка приложити обрасце (М) пријаве на 

осигурање или уговор о обављању привремених и повремених посова, или 

уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од начина 

ангажовања, а за дипломираног грађевинског инжењера поред уговора 

о раду (односно другог одговарајућег уговора) приложити и лиценцу и 

потврду о важењу исте коју издаје Инжењерска комора Србије. 

 Технички капацитет: 

- За возило фотокопију важеће саобраћајне дозволе и читач собраћајне дозволе и 

фотокопију полисе осигурања (ако је возило предмет уговора о лизингу или закупу 

доставити фотокопију важеће саобраћајне дозволе и читач саобраћајне дозволе 

и уговор о лизингу, односно закупу). 

- За скелу доставити фотокопију инвентарских пописних листа основних 

средстава, а означеном-маркираном опремом на коју се доказ осноси или рачун о 

куповини и аналитичку картицу потписану и оверену од стране овлашћеног лица 

под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 
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3.ОБРАСЦИ 

 

Образац бр.1. 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач  ___________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке грађевинских и грађевинско занатских радова за 

објекат свлачионица ЈН бр.1-II/2018 (I фаза) испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији; 

4) Понуђач 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. 

 

 

 
Место: _____________  Понуђач: 
 
Датум: _____________  М.П.  _______________________  

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац бр.2 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач ________________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке грађевинских и грађевинско-занатских радова за 

објекат свлачионице бр.1-II/2018 (I фаза),  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има едиште 

на њеној територији. 

4) Понуђач 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. 

 

Место: _____________  Подизвођач: 
 
Датум:______________  М.П.  ______________________  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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Образац бр.3 

 

 

РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА-СПИСАК НАЈЗНАЧАЈНИХ НАРУЧИЛАЦА  

КОД КОЈИХ СУ ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ 

ЈН бр.1-II/2018 (I фаза),   

Редни 

број 

Назив наручиоца Предмет уговора Датум и вредност 

уговора без ПДВ-а 

1.  

 

  

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

7.   

 

 

8.   

 

 

9.   

 

 

10.   

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ УГОВОРЕ БЕЗ ПДВ-а 

 

 

 

 

 

Датум: _______________                   М.П              Потпис овлашћеног лица 

                                                                             _______________________  

 

 

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице онуђача уколико наступа самостално 

или са подизвођачима, или овлашћени члан групе понуђача. 
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Образца бр.4 

Назив наручиоца:____________________________________________________ 

Седиште:______________________________________ 

Матични број:__________________________________ 

Порески идентификациони број:___________________ 

Телефон:_______________________________________ 

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама  („Сл.гласник РС бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) издаје се следећа 

 

ПОТВРДА НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА) 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Овим потврђујемо да је __________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) 

Реализовао уговоре закључене са ____________________________________________ 

      (назив и седиште инвеститора) 

Да је понуђач у последње три године (2015., 2016. и 2017.) извео грађевинске радове на 

објектима у доле наведеној вредности комплет реализоване. 

Редни 

број 

Објекат-

предмет 

уговора 

Број уговора и 

датум 

Број и датум 

оверене 

окончане 

ситуације-рачуна 

Износ извршених 

радова (без ПДВ-а) 

     

     

     

     

     

Укупно:   

Потврда се издаје на захтев понуђача _____________________________________________ 

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности грађевинских и грађевинско-

занатских радова ЈН бр.1-II/2018 (I фаза),  код наручиоца ОШ „Јован Јовановић Змај“ 

Ковин и у друге сврхе се не може користи. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 

Уз потврду треба доставити фотокопије оверене окончане ситуације-рачуна. 

У случају више наручилаца (инвеститара) потврду ископирати у довољном броју 

примерака. 

Место,_________________   М.П  Овлашћено лице наручиоца 

Датум______________________    ___________________________ 

НАПОМЕНА: 

Уз потврду треба доставити фотокопије оверене окончане ситуације-рачуна. 
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У случају више наручилаца (инвеститара) потврду ископирати у довољном броју 

примерака. 

Образац бр.5 

ИЗЈАВА О ПОСЕДОВАЊУ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

 

 

_____________________________________ 

(Назив понуђача) 

_____________________________________ 

(Адреса) 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за предметну јавану 

набавку грађевинских и грађевинско-занатских радова ЈН бр.1-II/2018 (I фаза), 

поседујемо тражену техничку опрему и да ће наведена опрема бити на располагању све 

време док трају радови, који су предмет ове јавне набавке и то: 

 

 

1. ________________________________________________________, ком ___________ 

 

 

2. ________________________________________________________, ком ____________ 

 

 

 

 

 

Уз списак се достављају и тражени докази о поседовању техничке опрема. 

- За возило фотокопија важеће саобраћајне дозволе и читач собраћајне дозволе 

и фотокопија полисе осигурања (ако је возило предмет уговора о лизингу или 

закупу доставити фотокопију важеће саобраћајне дозволе и читач 

саобраћајне дозволе и уговор о лизингу, односно закупу). 

- За скелу доставити фотокопију инвентарских пописних листа основних 

средстава, са означеном-маркираном опремом на коју се доказ осноси или 

рачун о куповини и аналитичку картицу потписану и оверену од стране 

овлашћеног лица под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 

 

 

 

Датум:        Потпис овлашћеног лица 

__________________   М.П   _______________________ 
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Образац бр.6 

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

_____________________________________ 

(Назив понуђача) 

_____________________________________ 

(Адреса) 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да за предметну јавану 

набавку грађевинских и грађевинско-занатских радова ЈН бр.1-II/2018 (I фаза), 

располажемо траженим кадровским капацитетом одређене стручне спреме и да ће 

наведени кадровски капацитет одређене стручне спреме бити на располагању све време 

док трају радови који су предмет ове јавне набавке.  

 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ-АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА 

Р.бр. Име и презиме Стручна спрема Радно место Основ ангажовања 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

10.  

 

   

11.  

 

   

12.  

 

   

 

У прилогу списка достављају се обрасци (М) пријаве на осигурање или уговор о 

обављању привремених и повремених посова, или уговор о делу или уговор о допунском 

раду, зависно од начина ангажовања, а за дипломираног грађевинског инжењера 

лиценца и потврду о важењу исте коју издаје Инжењерска комора Србије. 

 Датум: _______________ 

                         М. П. 

Потпис овлашћеног лица: ______________  
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Образац бр.7 

 

 

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ БУДУЋЕГ ГРАДИЛИШТА 

 

 

____________________________________________________________________ 

(Име и презиме овлашћеног лица који представља понуђач) 

 

 

из ___________________________ ул.__________________________________бр.__ 

 

 

Изјављујем да сам у име __________________________________________________ 

    (навести пун назив понуђача) 

 

обишао локацију будућег предметног градилишта и увидео стање на терену, 

прикупио све расположиве информације, увидео сва ограничења, као и све 

околности које су од утицаја за потребе извођење грађевинских и грађевинско 

занатских радова за објекат свлачионице ЈН бр.1-II/2018 (I фаза). 

 

 

Датум: ____________________ 

 

Потпис овлашћеног лица Наручиоца    Потпис овлашћеног лица Понуђача 

 

_____________________________      М.П   _______________________________ 

 

 

 

Напомена: Лице које представља понуђача мора имати овлашћење за обилазак 

будућег градилишта овлашћеног лица заинтересованог понуђача. 

 

 

Овлашћено лице испред Наручиоца задужено за обилазак локације ја 

Рајковић Ненад, телефон: 013/741-300, сваког радног дана у времену од од 8,00 

до 13,00 часова. 

 

 

ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗАН И ВРШИ СЕ РАДНИМ ДАНИМА 

ОД ДАНА ОБЈАВЕ ПОЗИВА ДО 29.ЈУНА 2018.ГОДИНЕ У ДОГОВОРУ СА 

ОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦЕМ ИСПРЕД НАРУЧИОЦА. 
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Образац бр.8 

 

 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо уколико, у 

поступку јавне набавке грађевинских и грађевинско-занатских радова за објекат 

свлачионице ЈН бр.1-II/2018 (I фаза), наша понуда буде изабрана као најповољнија, те 

уколико приступимо закључењу уговора о извођењу радова, Наручиоцу у року од 5 

(пет) дана од дана закључења уговора, доставити 

- Бланко сопстену меницу-потписану и оверену печатом изабраног 

понуђача у складу са картоном депонованих потписа као инструмент 

обезбеђења испуњења обавеза; 

- Менично писмо-овлашћење да се меница у износу од 10% од укупно 

уговорене вредности, без сагласности изабраног понуђача, може 

поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не реализује 

уговорену обавезу; 

- копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на 

којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме изабраног 

понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера 

не старија од месец дана од дана отварања понуда); 

- Захтев  за регистрацију меница-оверен код банке, код које је изабрани 

понуђач регистровао меницу. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:       Потпис овлашћеног лица 

________________   М.П   _______________________ 
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Образац бр.9 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН 

ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

ЈН бр.1-II/2018 (I фаза) 

 

 

 

Р.бр. Име и презиме 

 

 

Број лиценце Основ ангажовања 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

 

 

 

 

                                                               Потпис овлашћеног лица 

Датум: 

__________________               М.П                        ______________________ 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: OШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин ул.Трг Жарка Зрењанина 

бр.7, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку грађевинских и грађевинско-занатских 

радова за објекат свлачионица, ЈН бр.1-II/2018 (I фаза) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 

сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 3.7.2018.године 

до 1130 часова, без обзира на начин доставе. 

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 

потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 

понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 
 
Понуда мора да садржи: 
 
• Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75.  Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом, а уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом; 
 
•  Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку 
јавне набавке мале вредности; (Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена 
печатом) 
• Образац понуде (Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде.) 

 Образац структуре цене (попуњен, потписан од стране овлашћеног 

лица и оверен) 
• Модел уговора (попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен 
печатом). 
 
• Изјава о независној понуди (Потписана од стране овлашћеног лица понуђача 
и оверена печатом, односно потписана од стране сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.) 
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 Финансијски капацитет:  Подаци о броју дана неликвидности 

одштампани са портала Народне банке Србије (Претраживање дужника у 

принудној наплати). 

 Пословни капацитет: 

- Референц листа- Списак наручилаца код којих је понуђач у траженом периоду извео 

предметне радове са вреднстима уговора, потисан и оверен од стране овлашћеног 

лица  и Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора (обрасци су дати у 

оквиру конкурсне документације) Уз обрасце треба доставити фотокопије оверене 

окончане ситуације-рачуна. 

- Фотокопије сертификата важећих у моменту подношења понуде, који су признати у 

Републици Србији и то:  

ISO 9001 (Систем менаџмента квалитетом) 

ISO 14001 (Систем менаџмента заштитом животне средине) 

OHSAS 18001 (Систем менаџмента заштитом здравља и безбедности на раду) 

 Кадровски капацитет: Списак запослених и ангажованих лица , са 

именом и презименом, стручном спремом , радним местом као и 

основом ангажовања (образац је дат у оквиру конкурсне 

документације). У прилогу списка приложити обрасце (М) пријаве 

на осигурање или уговор о обављању привремених и повремених 

посова, или уговор о делу или уговор о допунском раду, зависно од 

начина ангажовања, а за дипломираног грађевинског инжењера 

поред уговора о раду (односно другог одговарајућег уговора) и 

лиценцу и потврду о важењу исте коју издаје Инжењерска комора 

Србије. 

 Технички капацитет: 

- За возило фотокопију важеће саобраћајне дозволе и читач собраћајне дозволе 

и фотокопију полисе осигурања (ако је возило предмет уговора о лизингу или 

закупу доставити фотокопију важеће саобраћајне дозволе и читач 

саобраћајне дозволе и уговор о лизингу, односно закупу). 

- За скелу доставити фотокопију инвентарских пописних листа основних 

средстава, а означеном-маркираном опремом на коју се доказ осноси или 

рачун о куповини и аналитичку картицу потписану и оверену од стране 

овлашћеног лица под пуном кривичном и материјалном одговорношћу. 
 Потврду о обиласку будућег градилишта (образац се налази у оквиру 

конкурсне документације). 
 Изјава о достављању средства обезбеђења (образац се налази у оквиру 

конкурсне документације). 
 Образац изјаве понуђача о одговорном извођачу, који ће бити решењем 

именован за извођење радова (образац се налази у оквиру конкурсне 
документације). 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
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накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ Ковин, 26220 Ковин ул.Трг Жарка Зрењанина бр.7, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку грађевинских и грађевинско-занатских радова ЈН бр. 1-

II/2018 (I ФАЗА) - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку грађевинских и грађевинско-занатских радова ЈН бр.1-

II/2018 (I ФАЗА) - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку грађевинских и грађевинско-занатских радова ЈН бр.1.-

II/2018 (I ФАЗА) - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку грађевинских и грађевинско-занатских радова 

ЈН бр.1-II/2018 (I ФАЗА) - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде 

наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу. 

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). Понуђач у потпуности 

одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
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споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 

Закона и то податке о: 

 

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).  

 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

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

заједничку понуду у име задругара. 

 

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

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Исплата изведених радова извршиће се по пријему привремених ситуација, односно 

окончане ситуације, у року од 45 дана од дана испостављене ситуације. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок треба рачунати од дана потписивања Записника о примопредаји 

завршених радова. Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони 

све недостатке на изведеним радовима, који су настали тако што се Извођач није 

придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и квалитета уграђаног 

материјала. 

Минимални гарантни рок за изведене радове, који је Наручилац спреман да 

прихвати је 2 (две) године. 

 

9.3  Захтев у погледу рока завршетка радова 

Рок завршетка радова се рачуна од дана увођења у посао. Максималан рок 

завршетка радова, који је Наручилац спреман да прихвати је 60 (шездесет) дна од 

дана увођења у посао. 
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9.4 Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати 

захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

10.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 

тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. .  

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

складу са чланом 92. Закона. 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у року од 5 дана од дана закључења 

уговора достави 

- Бланко сопстену меницу-потписану и оверену печатом изабраног 

понуђача у складу са картоном депонованих потписа као инструмент 

обезбеђења испуњења обавеза; 

- Менично писмо-овлашћење да се меница у износу од 10% од укупно 

уговорене вредности, без сагласности изабраног понуђача, може 

поднети на наплату у случају да изабрани понуђач не реализује 

уговорену обавезу; 

- копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на 

којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме изабраног 

понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера 

не старија од месец дана од дана отварања понуда); 

- Захтев  за регистрацију меница-оверен код банке, код које је изабрани 

понуђач регистровао меницу. 

  Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и 
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меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан. 

  Рок важења менице мора бити дужи 30 (тридесет) дана од рока коначног извршења 

обавеза. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

  По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

понуђача. 

 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште или лично на адресу 
наручиоца ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин, ул.Трг Жарка Зрењанина бр.7, електронске 
поште на e-mail: zmajkovin@gmail.com или факсом на број 013/741-300 тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.1-II/2018 (I ФАЗА).“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

mailto:a@gmail.com
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који понуди  дужи рок плаћања, водећи рачуна да тај рок 

буде дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл.глaсник РС“ бр.119/2012, 68/15 и 113/17), a aко је и 

рок плаћања исти онда ће бити изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок 

важења понуде. Уколико ни након горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити путиме жреба. 

Наручилац ће писмено обаестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 

се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 

имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок плаћања, исти рок важења понуде. 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и то тако 

што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 

ће све папире ставити у провидну кутију одакле ће извочи само један папир. Понуђач 

чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. Понуђачима који не 

присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.  

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да нема зaбрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

(Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог закона. Захтев за заштиту права може да поднесе 

Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански 

надзорник. 

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

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно  или путем поште на адресу 

наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О 

поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које 

наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 

149. став 3. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 

за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4 ЗЈН, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: 153 или 253, сврха: 

ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака набавке на коју се односи, корисник: Буџет 

Републике Србије-проверити жиро рачун на сајту УЈН где постоји упутство о уплати 

таксе). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручила је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 

у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр.____________ од ___________________године за јавну набавку мале 

вредности грађевинских и грађевинско-занатских радова, ЈН бр.1-II/2018 (I ФАЗА). 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) Назив подизвођача: 

 

 

 

 Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) Назив подизвођача: 

 

 

 

 Адреса: 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњаају само они понуђачи који 

подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 Адреса: 

 

 

Матични број: 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 Адреса: 

 

 

Матични број: 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 Адреса: 

 

 

Матични број: 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

 

Напомена:  

 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-јавна набавка мале грађевинских и грађевинско 

занатских радова ЈН бр.1-II/2018 (I ФАЗА) 

Укупна цена без ПДВ-а 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

Рок завршетка радова 

 

 

Гарантни рок 

 

 

 

 

Датум:____________________            М.П                                                  Понуђач: 

 

        _________________________ 

 

 

Напомена:Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из грепе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
ПРЕДМЕР РАДОВА 
Р. 
бр. 

Опис позиције Јед. 
мере 

Кол. Јел.цена без 
ПДВ-а дин 

Јед.цена са 
ПДВ-ом дин 

Вредност без 
ПДВ-а 
дин 

Вредност са  
ПДВ-ом  
дин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А )ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

1.1 Rušenje zida od opeke d=30cm  na delu 

objekta sa odvozom šuta na gradsku 

deponiju. 

Obračun po m3 zida . 

 
m3 

 
48,21 

    

1.2 Rušenje betonske ploče d=20cm  na 

delu objekta sa odvozom šuta na 

gradsku deponiju. 

Obračun po m2 betonske ploče . 

 
m2 

 
66,30 

    

1.3 Demontaža postojeće metalne ograde na 

zidu iznad objekta . 

Obračun po m1 demontirane ograde . 

 
m1 

 
32,50 

    

1.4 Ručni iskop zemlje III kategorije za 

temelje objekta sa odlaganjem zemlje na 

privremenu gradilišnu deponiju.  

Obračun po m3. 

 
m3 

 
30,30 

    

1.5 Nasipanje zemlje iz iskopa u 

slojevima od 20cm sa nabijanjem do 

potpune zbijenosti i eventualnim 

kvašenjem. Obračun za nasipanje 

dat je prema projektovanom terenu 

oko objekta. 

Obračun po m3. 

 
m3 

 
15,00 

    

1.6 Nabavka, nasipanje,razastiranje i 

nabijanje tampon sloja šljunka ispod 

podnih ploča, temelja i trotoara d= 10 cm  

Obračun po m3. 

 
m3 

 
21,80 

    

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:  
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Р. 
бр. 

Опис позиције Јед. 
мере 

Кол. Јел.цена без 
ПДВ-а  
дин 

Јед.цена са  
ПДВ-ом  
дин 

Вредност без 
ПДВ-а 
дин 

Вредност са  
ПДВ-ом  
дин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А )ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

2.1 Betoniranje horizontalne LMT međuispratne 
tavanice 16+4. Komplet rad i materijal u potrebnoj  
jednostranoj oplati, u svemu prema statičkom 
proračunu i detaljima armature.                        
Obračun po m2 tavanice. 

Obračun po m2   
 

 
m2 

 
130,25 

    

2.2 Betoniranje armirano betonskih  temeljnih traka i 
stopa , kao i temelljnih greda betonom MB 25. 
Obračun po m3 sa svom potrebnom oplatom . 

Obračun po m3   
 

 
m3 

19,20     

2.3 Betoniranje temeljnih zidova d=20-25cm  
A.B.betonom  MB 25 . Komplet rad i materijal u 
potrebnoj oplati, u svemu prema statičkom 
proračunu i detaljima armature.         

Obračun po m3   
 

 
m3 

 
12,77 

    

2.4 Betoniranje armirano betonskih stubova, 
podvlaka, greda, nadvratnika i nadprozornika - 
konstrukcije malih preseka, betonom   MB 30. 
Komplet rad i materijal u potrebnoj oplati, u 
svemu prema statičkom 
proračunu i detaljima armature. 

Obračun po m3   
 

 
m3 

 
0,50 

    

2.5 Betoniranje armirano betonskih horizontalnih, 
kosih i vertikalnih serklaža, betonom   MB 30. 
Komplet rad i materijal u potrebnoj oplati, u 
svemu prema statičkom 
proračunu i detaljima armature.   

bez kalkana i zabata (2,15m3) 

Obračun po m3  (8,32 - 2,15) 
 

 
m3 

 
6,17 

    

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ:  
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Р. 
бр. 

Опис позиције Јед. 
мере 

Кол. Јел.цена без 
ПДВ-а  
дин 

Јед.цена са  
ПДВ-ом  
дин 

Вредност без 
ПДВ-а 
дин 

Вредност са  
ПДВ-ом  
дин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А )ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
3.АРМИРАЧКИ РАДОВИ 

3.1 Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i 

ugrađivanje glatke (GA 240/360) I (MAG 

500/560) armature u svemu prema proračunu I 

datim detaljima. Obračunava se sve zajedno po 

kilogramu ugrađene armature. 

Obračun po kg  ugrađene armature 
 

 
kg 

 
3.600,00 

    

УКУПНО АРМИРАЧКИ РАДОВИ:  
 

 

Р. 
бр. 

Опис позиције Јед. 
мере 

Кол. Јел.цена без 
ПДВ-а  
дин 

Јед.цена са  
ПДВ-ом  
дин 

Вредност без 
ПДВ-а 
дин 

Вредност са  
ПДВ-ом  
дин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А )ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

4.1  

Zidanje zidova giter blokom u produžnom 

malteru razmere 1:2:6. Debljina zidova d=25cm i 

d=20cm. 

bez kalkana i zabata (11,76m3) 

Obračun po m3 (54,73 - 11,76) 
 

 
 

 
m3 

 
42,97 

    

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:  
 

 

Р. 
бр. 

Опис позиције Јед. 
мере 

Кол. Јел.цена без 
ПДВ-а  
дин 

Јед.цена са  
ПДВ-ом  
дин 

Вредност без 
ПДВ-а 
дин 

Вредност са  
ПДВ-ом  
дин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А )ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
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5.1  

Izrada horizontalne  hidroizolacije svih zidova i  

podova na tlu   "kondorom 4" sa varenjem 

spojeva. U svemu prema datom opusu 

 iz projekta. 

samo ispod zidova 

Obračun po m2. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
m2 

m2 

 
 
 
 
 
 
30,00 

    

УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ:   
Р. 
бр. 

Опис позиције Јед. 
мере 

Кол. Јел.цена без 
ПДВ-а  
дин 

Јед.цена са  
ПДВ-ом  
дин 

Вредност без 
ПДВ-а 
дин 

Вредност са  
ПДВ-ом  
дин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А )ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
6. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ-ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ 
6.1 Isporuka i ugradnja trake FeZn 25 x4 mm u 

temelju objekta sa izvlačenjem izvoda za 
merne spojeve, traka FeZn 25 x 4 mm. 

Obračun po m1   

ukrsni  komadi 

  
 

 

 
m¹ 

kom 
 

 
 
 
50,00 
  8,00 

    

УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ-ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ:   

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 ЗА ОБЈЕКАТ СВЛАЧИОНИЦА (I ФАЗА) 

Укупна цена без 
ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
 

  

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 
 

  

АРМИРАЧКИ РАДОВИ 
 

  

ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
 

  

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
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УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ-ТЕМЕЉНИ УЗЕМЉИВАЧ:  
 

 
УКУПНО РАДОВИ: 

 

  

 

Датум       М.П    Потпис.понуђача 

_____________        ________________________ 

 

Напомена: Образац структуре цене треба да буде понуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, предмер мора бити потписан од стране овлашћеног члана групе понуђача и оверен 

печатом. 

 

Понуђач може, код давања понуде за сваки тражени предмет јавне набавке где су наведени елементи попут робног знака, 

патента, типа или произвођача, да у понуди наведе „или одговарајуће“ тј. да понуди елементе другог робног знака, 

патента, типа или произвођача одговарајућег квалитета који је навео наручилац у конкурсној документацији.
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IX МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР  

О  ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА  

НА ОБЈЕКТУ СВЛАЧИОНИЦА 

ЈН бр.1-II/2018 (I ФАЗА) 

  

 

Закључен дана _____________ између: 

 

1. Наручиоца: Основне школе „Joван Јовановић Змај“ Ковин 

Са седиштем у Ковину ул.Трг Жарка Зрењанина бр.7 

ПИБ:101409077, Матични број:08012199 

Број рачуна: 840-935660-37 код Управе за трезор. 

Телефон:013/741-052, Телефакс:013/741-300 

 кога заступа директор школе Весна Јотић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

 

2. ________________________________________________________________, са седиштем у 

______________________, улица____________________ бр. _____(у даљем тексту: Извођач), 

ПИБ __________, матични број ___________, текући рачун бр.___________________,отворен код 

пословне банке ________________, кога заступа директор _______________________,. 

 

Попуњава извођач који наступа самостално, извођач који наступа са подизвођачима и 

овлашћени члан групе понуђача. 

 

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1.______________________________________,са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

 

Уколико има више подизвођача, прилагодити броју подизвођача. 

Уколико извођач наступа самостално не попуњавати. 

 

Односно у групи понуђача коју чине: 

1.______________________________________,са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача. 

Уколико извођач наступа самостално не попуњавати. 

 

Уговорне стране констатују : 
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-да је Наручилац дана ________________ објавио Позив за достављање понуда на Порталу 

Управе за јавне набавке и позвао понуђаче да доставе понуде у поступку јавне набавке 

грађевинских и грађевинско-занатских радова за објекат свлачионице ЈН бр.1-II/2018 (I фаза) , 
-да је Извођач доставио понуду бр.__________ од ______________ која у потпуности 

испуњава услове из конкурсне документације, која се налази у прилогу овог Уговора и његов је 

саставни део, 

-да је Наручилац , у складу са Законом о јавним набавкама донео одлуку о додели уговора 

број___________од ________________ за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова 

за објекат свлачионица изабрао извођача _______________________________ 

из_______________________. 

Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да су предмет овог Уговора набавка грађевинских и 

грађевинско-занатских радова за објекат свлачионице ЈН бр.1-II/2018 (I фаза), у свему према 

понуди Извођача број ________ од _________ 2018. године, датој у поступку јавне набавке, бр. ЈН 

бр.1-II/2018, која чини саставни део овог уговора. 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди 

радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, као и све друге активности неопходнe за 

потпуно и у уговореном року извршење радова који су предмет овог уговора. 

 

Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно 

________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-ом. 

У цену су урачунати сви трошкови Извођача радова. 

Порез на додату вредност од 20% платиће се у складу са чланом 10. став 2. тачка 3.Закона 

о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007 и 

93/2012, 108/13, 6/2014- ускл. дин. изн., 68/14-др. закон,142/14, 5/2015 – уск. дин.изн., 83/15, 

5/2016- уск.дин.изн., 108/2016 и 7/2017- ускл.дин.изн.). 

 

Члан 3. 

Исплата изведених радова извршиће се по пријему привремених ситуација, односно 

окончане ситуације, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављене ситуације унете у 

централни регистар фактура, а на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из понуде, потписаним од стране Извођача и стручног надзора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун извођача. 

Извођачу није дозвољено да захтева аванс. 

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности 

изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном 

обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну 

изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске 

књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију 

Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног 

обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права 

приговора. 

Члан 4. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 

______________ календарских дана (рок не може бити дужи од 60 календарских дана), рачунајући 

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 : 
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- да је Наручилац предао Извођачу пројектно техничку документацију и одобрење за 

градњу, 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 

- доставио решење о именовању стручног надзора. 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-ег дана од кумулативног стицања горе 

наведених услова, сматраће се да је 3-ег дана уведен у посао. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају, а што 

стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без писмене сагласности Наручиоца, а на 

предлог Извођача радова и мишљења стручног надзора. 

 

Члан 5. 

Рок за извођење радова Наручилац може да продужи у следећим случајевима: 

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

- у случају елементарних непогода и дејства више силе , 

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

Извођач. 

Члан 6. 

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 

дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за 

сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности 

укупно уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача,умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 

неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, 

може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 

претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 

прописима, стандардима, техничком документацијом и овим уговором. 

Извођач се обавезује : 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача 

радова. 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 

врсту посла и у уговореном року. 

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права 

на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према 

државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-

правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова кориснику и 

Наручиоцу; 

- да се строго придржава мера безбедности и заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 

који регулишу ову област; 
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- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши 

поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала 

или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за технички преглед објекта; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 3 (три) дана 

по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен чланом 3. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. 

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних обавеза 

Извођача.  

О ангажованом стручном надзору Наручилац ће писмено обавестити Извођача. 

 

Члан 9. 

Извођач се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора достави 

наручиоци средство финансијског обезбеђења:: 

- Бланко сопствену меницу-потписану и оверену печатом Извођача у 

складу са картоном депонованих потписа као инструмент обезбеђења 

испуњења обавеза; 

- Менично писмо-овлашћење да се меница у износу од 10% од укупно 

уговорене вредности, без сагласности Извођача, може поднети на 

наплату у случају да пружалац услуга не реализује уговорену обавезу; 

- копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке на 

којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме Извођача радова, 

оверена оригиналним печатом банке са датумом овере (овера не старија 

од месец дана од дана отварања понуда); 

- Захтев  за регистрацију меница-оверен код банке, код које је Извођача 

радова регистровао меницу. 

  Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и 

меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан. 

  Рок важења менице мора бити дужи 30 (тридесет) дана од рока коначног извршења 

уговорних обавеза. 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

  По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев 

пружаоца услуга. 
 

Члан 10. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и заштите на раду, као 

и противпожарне заштите. 

Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове износи ________ године, рачунајући од дана 

примопредаје радова. 
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За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од 

дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 

уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. 

 

Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о 

свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених 

материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 

недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 3 (три) 

дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

 Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко 

лице, на терет Извођача, наплатом из средства обезбеђења. 

Уколико средство обезбеђења не покрива у потпуности трошкове настале поводом 

отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду 

штете, до пуног износа стварне штете. 

Члан 13. 

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који 

се захтевају по важећим прописима. 

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала, а пре уградње и постављањаисте, 

Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала у погледу испуњености 

стандарда прописаних важећим прописима. 

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким 

прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз 

овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред 

тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Наручилац има право да тражи да их Извођач о свом трошку поново изведе у складу са техничком 

документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, 

Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом 

уговору. 

Члан 14. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 

изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео. 

 

Члан 15. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 

стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши записнички најкасније у року од 15 дана од завршетка 

радова. 

Записник о примопредаји радова сачињавају по један представник Наручиоца, стручног 

надзора и Извођача. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу атесте о уграђеном 

материјалу. 

Члан 16. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 

јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве. 
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Уз Записник о примопредаји радова сачињава се и коначни обрачун вредности изведених 

радова. 

 

Члан 17. 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- ако Извођач у року од 5 дана од дана закључења уговора не достави средство обезбеђења, 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 3 (три) календарска дана, а о 

узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-

техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 

квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног 

надзора. 

Члан 18. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 

отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 

раскид уговора. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 

Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним 

радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 

уговора. 

Члан 19. 

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу, одредбе Закона о 

безбедности и здрављу на раду, одредбе Закона о облигационим односима као и други позитивни 

законски прописи. 

Члан 20. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Панчеву. 

 

Члан 21. 

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 

 

за Извођача:          за Наручиоца: 

директор          Директор школе 

___________________        ________________ 

(Име и презиме)         Весна Јотић 

 

 

Напомена: Модел уговора мора бити потписан од стране овлашћеног лица 
понуђача и оверен печатом, а уколико понуду подноси група понуђача од стране 

овлашћеног члана групе понуђача. 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач ____________________ 

______________________________________________________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
_______________________                                  ___________________ 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама _________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 
даје: 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности грађевинских и грађевинско-занатских радова ЈН 

бр.1-II/2018 (I фаза) поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 

 

      Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
_______________________                                                        _________________________ 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 

Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ПРИЛОГ  1 

Ово је комплетан предмер радова за објекат свлачионица, али ће се у 

овој фази радити само позиције које су означене црвено и код којих 

стоји количина и додати део електро радова-постављање темељног 

уземљивача. Преградни зидови по 7 i 12cm ће се радити тек након 

бетонирања подне плоче. 

 

 

PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA ZA 

OBJEKAT SVLAČIONICA 

 

     pos opis radova j.mera količina j.cena ukupno 

 

      

      

     1. ZEMLJANI RADOVI         

 

     1.1. Rušenje zida od opeke d=30cm  na delu objekta sa odvozom šuta na 

gradsku deponiju. 

Obračun po m3 zida . 
m3 48.21 

    

    1.2. Rušenje betonske ploče d=20cm  na delu objekta sa odvozom šuta 

na gradsku deponiju. 

Obračun po m2 betonske ploče . 
m2 66.30 

    

    1.3. Demontaža postojeće metalne ograde na zidu iznad objekta . 

Obračun po m1 demontirane ograde . 

m1 32.50 

    

    1.4. Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta sa odlaganjem 

zemlje na privremenu gradilišnu deponiju.  

Obračun po m3. 

m3 30.30 
   

     1.5. Nasipanje zemlje iz iskopa u slojevima od 20cm sa 
nabijanjem do potpune zbijenosti i eventualnim 
kvašenjem. Obračun za nasipanje dat je prema 
projektovanom terenu oko objekta. 
Obračun po m3. 

m3 15.00 
   

     1.6. 

Nabavka, nasipanje,razastiranje i nabijanje tampon sloja šljunka 

ispod podnih ploča, temelja i trotoara d= 10 cm  

Obračun po m3. m3 21.80 
   

     

      1. ZEMLJANI RADOVI - ukupno         
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     2 BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI        

 

     2.1. Izrada trotoara, platoa i staza oko objekta nearmiranim betonom MB 

20, debljine d=10cm. Gornja površina trotoara je u nagibu 2%. Na 

svakih 2,0m1 trotoara uraditi dilatacione razdelnice  širine 2,0cm i 

ispuniti ih 2/3 peskom i 1/3 vrućim bitumenom.Trotoar odvojiti 

razdelnicom širine 2,0cm duž celog objekta i ispuniti je asfaltnim 

mastiksom. 

     Obračun po m2   m² 

     

    2.0. Betoniranje podne ploče debljine d=10 cm betonom MB30 . Ploču 

armirati u donjoj zoni mrežastom armaturom Q131 a u gornjoj zoni 

na mestima temeljnih greda. Cenom obuhvaćen sav rad i materijal 

uključujući i armaturu. 

     Obračun po m2   m2 

     

    2.4. Betoniranje horizontalne LMT međuispratne tavanice 16+4. 

Komplet rad i materijal u potrebnoj  

jednostranoj oplati, u svemu prema statičkom 

proračunu i detaljima armature.                        Obračun po m2 

tavanice. 

     Obračun po m2   m2 130.25 

    

    2.5. Betoniranje armirano betonskih  temeljnih traka i stopa , kao i 

temelljnih greda betonom MB 25Obračun po m3 sa svom 

potrebnom oplatom . 

     Obračun po m3   m3 19.20 

    

    2.6. Betoniranje temeljnih zidova d=20-25cm  A.B.betonom  MB 25 . 

Komplet rad i materijal u potrebnoj oplati, u svemu prema 

statičkom 

proračunu i detaljima armature.         

     Obračun po m3   m3 12.77 

    

    2.8. Betoniranje armirano betonskih stubova, podvlaka, greda, 

nadvratnika i nadprozornika - konstrukcije malih preseka, betonom   

MB 30. 

Komplet rad i materijal u potrebnoj oplati, u svemu prema 

statičkom 

proračunu i detaljima armature.   

     Obračun po m3   m3 0.50 
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2.9. Betoniranje armirano betonskih horizontalnih, kosih i vertikalnih 

serklaža, betonom   MB 30. 

Komplet rad i materijal u potrebnoj oplati, u svemu prema 

statičkom 

proračunu i detaljima armature.   

     bez kalkana i zabata (2,15m3) 

     Obračun po m3  (8,32 - 2,15) m3 6.17 

    

    2 BET. I ARM.-BETON. RADOVI - ukupno         

 

      

     3 ARMIRAČKI RADOVI         

 

     3.1. Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje 

glatke (GA 240/360) I (MAG 500/560) armature u svemu 

prema proračunu I datim detaljima. Obračunava se sve 

zajedno po kilogramu ugrađene armature. 

     Obračun po kg  ugrađene armature kg 3,600.00 

   

     3 ARMIRAČKI RADOVI- ukupno         

 

      

     4 ZIDARSKI RADOVI          

 

     4.1. Zidanje zidova giter blokom u produžnom malteru razmere 

1:2:6. Debljina zidova d=25cm i d=20cm. 

     bez kalkana i zabata (11,76m3) 

     Obračun po m3 (54,73 - 11,76) m3 42.97 

   

     4.2. Zidanje zidova opekom  , debljina zida d=12cm i d=7cm sa 

jednovremenom izradom serklaža na visini od h=2,00m i 

ugradnjom potrebne armature . 

Obračun po m2 komplet ozidanih zidova sa serklažom . 

     zid d=12cm m2 

    zid d=7cm m2 

    

     4.3. Malterisanje unutrašnjih zidova od betona i giter bloka u dva 

sloja u produžnom malteru razmere 1:3:9 sa pripremom 

podloge od cementnog mleka.   

     Obračun po m2. m2 
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4.4. Malterisanje unutrašnjih plafona preko LMT tavanice u dva 

sloja u produžnom malteru razmere 1:3:9 sa pripremom 

podloge od cementnog mleka.                               

     Obračun po m2. m2 

    

     4.5. Malterisanje fasadnih zidova od giter bloka i opeke u dva 

sloja u produžnom malteru razmere 1:3:9 sa pripremom 

podloge od cementnog mleka.   

     Obračun po m2. m2 

    

     4.6. Malterisanje fasadnih zidova preko predhodno postavljene 

termoizolacije od kamene vune, podkonstrukcije od mreže i 

rabic pletiva. Malterisanje izvesti u dva sloja u produžnom 

malteru razmere 1:3:9 sa predhodnim nanošenjem cementnog 

mleka.   

     Obračun po m2. m2 

    

     4.7. Polaganje cementne košuljice kao podloge za postavljanje 

poda od keramike na lepak, prosečne debljine d=4,0cm. 

Košuljicu raditi sa dodatkom polimernih vlakana za mikro 

armiranje. Komplet sa radom I materijalom.   

     Obračun po m2. m2 

     

    4.8. Izrada sloja za pad od cementne košuljice u kupatilima i 

nadstrešnici, kao podloge za hidroizolaciju, prosečne debljine 

d=4,0-8,0cm.  Komplet sa radom I materijalom.   

     Obračun po m2. m2 

    

     4.9. Polaganje cementne košuljice preko hidroizolacije , kao 

završne podne obloge u nadstrešnivci, prosečne debljine 

d=4,0cm. Košuljicu raditi sa dodatkom polimernih vlakana 

za mikro armiranje i površinski isperdašiti . Komplet sa 

radom I materijalom.   

     Obračun po m2. m2 

     
    4 ZIDARSKI RADOVI - ukupno         

 

      

     5. TESARSKI RADOVI         
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5.1. Izrada krovne konstrukcije od čamove građe po YU 

standardu. Dimenzije elemenata krova prema statičkom 

proračunu, izrada prema projektu i detaljima .Građu 

premazati sredstvom za PPZ i zaštitu protiv truljenja. 

Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. 

     Obračun po m2. m2 

    

     5.2. Izrada daščane oplate na krovovima daskama debljine 

d=24mm, na dodir.  

Obračun po m2 mereno po kosini krova. 

     Obračun po m2. m2 

    

     5 TESARSKI RADOVI - ukupno         

 

      

     6 POKRIVAČKI RADOVI          

 

     6.1. Pokrivanje krova trapezastim čeličnim plastificiranim limom 

TR60/150 debljine 0,80mm u boji po izboru projektanta.  

Pokrivanje se izvodi preko daščane podloge i isto izvesti u 

svemu po uputstvu proizvođača. Cenom je obuhvaćeno i 

postavljanje fazonskih opšivki pored kalkanskih i zabatnih 

zidova i ivičnih lajsni.       

     Obračun po m2. m2 

     

    6.2. Opšivanje strehe širine 85cm trapezastim čeličnim 

plastificiranim limom TR60/150 debljine 0,80mm u boji po 

izboru projektanta.  Opšivanje se izvodi preko drvene 

podkonstrukcije. Cenom je obuhvaćen sav potreban materijal 

i rad uključujući i drvenu podkonstrukciju. 

     Obračun po m1. m1 

    

     6 POKRIVAČKI RADOVI - ukupno         

 

      

     7 IZOLATERSKI RADOVI          

 

     7.1. Izrada horizontalne  hidroizolacije svih zidova i  podova na 

tlu   "kondorom 4" sa varenjem spojeva. U svemu prema 

datom opusu iz projekta . 

 

 

   samo ispod zidova m2 30.00 

   Obračun po m2. m2 
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7.2. 

Izrada horizontalne hidroizolacije  u mokrim čvorovima: 

hladni premaz bitulitom + „kondorfleks 4“ vareni + 2 sloja 

poliazbitola sa jednom mrežicom.  

     Obračun po m2. m2 

    

     7.3. 

Izrada vertikalne hidroizolacije izolacije u mokrim 

čvorovima i pored ukopanog dela zida u nadstrešnici. Pored 

svih obimnih zidova izvesti holkere sa izolacijom od  3 sloja 

poliazbitola i 2 mrežice a na mestima tuš kada ovu izolaciju 

izvesti do visine 2m.                                                   

    a) Obračun po m1 za holkere RŠ 50 cm m1 
   b) Ukopani zid u nadstrešnici RŠ 90 cm m1 
   c) Obračun po m2 na delu tuš kabina h=2,00m m² 
    

     7.4. Izrada hidroizolacije kosih krovnih površina ispod TR lima i 

ispod svih limenih opšivki, slojem izolim folije.  

    a) Obračun po m1 za opšivke RŠ do 50 cm m1 
   b) Obračun po m2 za krov m² 
   

      7.5. Izrada termoizolacije prema krovu  iznad tavanske 
ploče. Izvodi se od sloja tervola u dvostrukoj foliji,  

tervol d=15 cm              

     Obračun po m2. m2 

     

    7.6. Izrada termoizolacije podova na tlu .                Izvodi se 
tvrdim tervolom u dvostrukoj PVC foliji, d=5cm. 
 
                                                                                                                                                                                                                

     Obračun po m2. m2 

    

     7.7. Nabavka materijala i postavljanje termoizolacije spoljnih 
fasadnih zidova od sloja kamene vune ili tvrdog tervola 
d=10cm. Preko izolacije postaviti armaturnu mežu, istu 
pričvrstiti i povezati za ankere a preko mreže postaviti 
rabic pletivo. Oko otvora na špaletnama postaviti tanju 
izolaciju od tvrdog tervola d=2cm i rabic. Cenom 
obuhvaćena termoizolacija, ankeri od armature - 3 
komada po m2, armaturna mreža i rabic pletivo. 
 
                                                                                                                                                                                                                

     Obračun po m2. m2 

    

     7 IZOLATERSKI RADOVI - ukupno         

 

      

     8 STOLARSKI RADOVI          
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8.1. 

Izrada i ugradnja ulaznih vrata sa nadsvetlom od 

visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom 

profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i 

sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i 

detaljima. Okov, brava sa cilinder uloškom i tri ključa, tri 

šarke i boja vrata po izboru projektanta. Vrata zastakliti Flot 

staklom d= 4+16+4 mm i dihtovati trajno elastičnim EPDM 

gumom. Krilo sa donje strane snabdeti aluminijumskom 

okapnicom za odvod vode.    Obračun po komadu komplet 

ugrađenih vrata. Mere uzeti na licu mesta.                                                         

    a)  - vel.100/300  -  oznaka u šemi stolarije 1 kom 

   b)  - vel.90/300  - oznaka u šemi stolarije 2    kom 

    
 

    8.2. Izrada i ugradnja unutrašnjih vrata od visokootpornog tvrdog 

PVC-a sa višekomornim sistemom profila i ojačanog 

čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i sistemom 

zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. 

Okov, brava sa tri ključa, tri šarke i boja vrata po izboru 

projektanta. Vrata zastakliti sigurnosnim mat staklom d=5 

mm i dihtovati trajno elastičnim EPDM gumom.   Obračun 

po komadu komplet ugrađenih vrata.                                                                               

Mere uzeti na licu mesta.                                                         

                                             

    a)   - vel.100/300  -  oznaka u šemi stolarije 1a   kom 

   b)  - vel.80/200  - oznaka u šemi stolarije 3    kom 

   c)  - vel.70/200  - oznaka u šemi stolarije 4    kom 

   d)  - vel.60/200  - oznaka u šemi stolarije 5   kom 

    

     8.3. Nabavka, montaža i ugrađivanje PVC-prozora od 

visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim sistemom 

profila i ojačanog čeličnim nerđajućim profilima, ispunom i 

sistemom zaptivanja EPDM gumom i svim potrebnim 

okovima, po šemi stolarije i detaljima. Ugradnja prozora je u 

svemu prema detaljima i uputstvu proizvođača .                                

Obračun po komadu. Mere uzeti na licu mesta.                                                      

    a)   - vel.100/200 - oznaka u šemi stolarije 9 kom 

   b)  - vel.160/100  - oznaka u šemi stolarije 10    kom 

   c)  - vel.80/100 - oznaka u šemi stolarije 11    kom 

   d)  - vel.60/100  - oznaka u šemi stolarije12  kom 

    

     8 STOLARSKI RADOVI - ukupno         
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    9 BRAVARSKI RADOVI         

  
 

    9.1. 

Izrada , dovoz na objekat i ugradnja rešetkastih metalnih 

kliznih vrata  od kutijastih  profila sa ispunom od grifovanog 

pletiva . Jedan deo je fiksni, dva krila klizaju po vođici sa 

točkićima.                                              Obračun po komadu 

komplet ugrađenih vrata .Mere uzeti na licu mesta.                                                                                       

      - vel.475/280-oznaka u šemi stolarije 7-klizna kom 

    
 

    9.2. 
Izrada , dovoz na objekat i ugradnja metalnih  vrata  od 
čeličnih kutijastih profila sa  ispunom od lima, a prema 
šemi. Vrata očistiti, minizirati i finalno obojiti i lakirati 
bojom za metal u tonu po izboru projektanta.  Cenom 
obuhvaćen sav potreban materijal i rad uključujući i 
bojenje.                                             Mere uzeti na licu 
mesta.                                                              

     - vel.100/220  - oznaka u šemi stolarije 6  kom 

    
 

    9.3. 

Izrada , dovoz na objekat i ugradnja  fiksnih prozora sa 
ramom od kutijastih profila i ispunom od leksana.                                               
Obračun po komadu komplet ugrađenih i obojenih 
prozora. Mere uzeti na licu mesta.                                                        

        - vel.80/140  - oznaka u šemi stolarije 8    kom 

    
 

    9 BRAVARSKI RADOVI - ukupno         

 
 

      
 

    10 LIMARSKI RADOVI         

 

     10.1. Pokrivanje prozorskih banaka (solbanka) pocinkovanim 

limom d=0,55mm,   razvijene širine do 25 cm.             

     Obračun po m1 .     m1 

    

     10.2. Izrada i montaža visećeg  četvrtastog oluka, pocinkovanim 

limom d=0,55mm, razvijene širine 40 cm. 

     Obračun po m1 .     m1 

    

 
  

  10.3. Izrada i montaža odvodne olučne cevi četvrtastog oluka 

pocinkovanim limom d=0,55mm, razvijene širine 40 cm.           
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 Obračun po m1 .     m1 

     

    10.4. Opšivanje kalkanskih zidova i zabatnog zida pocinkovanim 

limom d=0,55mm, razvijene širine 40 cm. 

     Obračun po m1 .     m1 

     

    10.5. Izrada i ugradnja limene opšivke - kaskade na fasadi 
(fasadni izolovani zid i kalkan) od pocinkovanog lima 
d=0,55 .  Lim poviti pored zida i podvući ispod maltera.                 
Razvijena širina do 20cm 

     Obračun po m1   m¹ 
    

 
   

  

10 LIMARSKI RADOVI - ukupno         

 
 

     
 

    11 KERAMIČARSKI RADOVI         

 

     11.1. Nabavka materijala i oblaganje podova podnim keramičkim 

pločicama "A" klase preko predhodno urađene podloge od 

cementne košuljice. Keramika se polaže na sloju 

građevinskog lepka za tu namenu sa zalivanjem fuga fugen 

masom. Vrsta, dimenzije i slog keramike prema odabiru 

projektanta. Cenom obuhvaćena i izrada sokle h=10cm pored 

svih obimnih zidova koji se ne oblažu keramikom. 

     Obračun po m2. m2 

    

     11.2. Nabavka materijala i oblaganje zidova zidnim keramičkim 

pločicama "A" klase preko predhodno omalterisanih zidova. 

Keramika se polaže na sloju građevinskog lepka za tu 

namenu sa zalivanjem fuga fugen masom. Visina keramike u 

svim sanitarnim prostorijama je 2,20m. Vrsta, dimenzije i 

slog keramike prema odabiru projektanta. 

     Obračun po m2. m2 

    

 
  

  11 KERAMIČARSKI RADOVI - ukupno         

 
 

     

     12 FASADERSKI RADOVI         
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12.1. Završna obrada fasade preko predhodno pripremljene 

podloge od maltera, fasadnim malterom u boji po izboru 

investitora a u svemu po uputstvu proizvođača. 

Komplet sa radom i materijalom. 

Obračun po m2 gotove fasade. 

     preko kamene vune m2 

     
    12.2. Montaža i demontaža cevaste fasadne skele oko objekta. 

Skelu uraditi u svemu prema tehničkim propisima za fasadnu 

skelu, sa svim potrebnim ukrućenjima, platformama, 

ogradama itd. Celokupnu površinu skele prekriti jutanim ili 

PVC zastorom.      Projekat skele daje izvođač radova. 

Obračun po m2 ortogonalne projekcije fasadne skele. 

     
Obračun po m2. m2 

    

     11 FASADERSKI RADOVI - ukupno         

 
 

     

     13 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI         

 

     13.1. Bojenje zidova i plafona poludisperzivnom bojom u jednom 

tonu po izboru projektanta sa predhodnim gletovanjem.svim 

potrebnim predradnjama. 

Obračun po m2 sa gletovanjem. 

m2 

    

     13 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI - ukupno         

 

    
 

 
REKAPITULACIJA- OBJEKAT SVLAČIONICA-GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI 

     
 1. ZEMLJANI RADOVI         

     
 2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI        

     
 3. ARMIRAČKI RADOVI         

     
 4. ZIDARSKI RADOVI          

     
 5. TESARSKI RADOVI         

     
 6. POKRIVAČKI RADOVI          

     
 7. IZOLATERSKI RADOVI          

     
 8. STOLARSKI RADOVI          
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9. BRAVARSKI RADOVI         

     
 10. LIMARSKI RADOVI         

     
 11. KERAMIČARSKI RADOVI         

     
 12. FASADERSKI RADOVI         

     
 13. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI         

     
             

  UKUPNO OBJEKAT SVLAČIONICA:         

 
ELEKTROINSTALACIJE-TEMELJNI UZEMLJIVAČ 

  
 

     
 1. Isporuka i ugradnja trake FeZn 25 x4 mm u temelju 

objekta sa izvlačenjem izvoda za merne spojeve, traka 
FeZn 25 x 4 mm. 

     Obračun po m1   m¹ 50.00 
  

 
ukrsni  komadi kom 8.00 

 
             

  UKUPNO :         

     
 

 

ZBIRNA REKAPITULACIJA ZA OBJEKAT 

SVLAČIONICA    

 
     

 
 

GRAĐEVINSKI RADOVI-OBJEKAT SVLAČIONICA 
  

 
     

 
 

TEREN I TRIBINE 
   

 
     

 
 

VODOVOD I KANALIZACIJA 
   

 
     

 
 

ELEKTROINSTALACIJE-TEMELJNI UZEMLJIVAČ 
  

 
     

 
 

SIGNALNE INSTALACIJE 
   

 
     

 
 

PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA 
   

   UKUPNO:         

 Smederevo, maj 2018. 
   

 

 

     Odgovorni projektant  :           
    

 

 

                                                                                         
 

    

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 ____________________________ 
    

           dipl.ing.arh. Milanka Mlađenović 
     


