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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/15  и 

68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка  05 број 4-165 од 10.10.2016. године за 

јавну набавку број 10- ВВ/2016 и Решења о образовању комисије 05 број 4-166 од 

10.10.2016.године за јавну набавку број 10- ВВ/2016 припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку радова  
                                      „Завршетак изградње зграде за хемодијализу у Лебану„ 

ЈН број 10- ВВ/2016 
 

                Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, 

место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне 

услуге и сл. 4 

III Спецификација радова  5 

 

IV 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

50 

          V Критеријуми за доделу уговора  

         55 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 56 

VII Модел уговора 67 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 95 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општина  Лебане,  

Адреса: Ул. Цара Душана бр.116, 16230 Лебане 

Интернет страница: www.lebane.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у oтвореном поступку у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 10-ВВ/2016 су радови „Завршетак изградње зграде за 

хемодијализу у Лебану„ 
 

4. Контакт (лице или служба) 

Лице  за контакт: Весна Илић ,Татјана Валтер, Дејан Стевановић 

Е - mail адреса: javne_nabavke@lebane.org.rs 

Fax: 016/843-083 

 

5. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

6. Напомена уколико се спроводи резервисана јавна набавка 
Не спроводи се резервисана јавна набавка. 

 
7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 

8. Напомене уколико се набавка спроводи по партијама. 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

9.  Врста оквирног споразума 
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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II ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

  

1. Врста, количина и опис радова: 
Врста, количина и опис радова који су предмет јавне набавке, детаљно су описани  у делу 

Спецификација радова са структуром ценe и упутством како да се попуни( предмер и предрачун 

радова)- Поглављe III. 

  
2.  Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Понуђач је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима, 

стандардима и техничким нормативима, који се односе на предметне радове. 

Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у складу са 

законским и подзаконским прописима којим се уређује вршење стручног надзора и да поступи 

по свим примедбама наручиоца и стручног надзора одређених од стране наручиоца, на квалитет 

изведених радова и уграђеног материјала. 

Праћење реализације уговора врши се према динамичком плану и подразумева праћење 

испуњења свих уговорених обавеза уговорних страна на начин предвиђен уговором (обим, рок, 

квалитет, количина, плаћања, потписивање примопредајног записника и сл.). 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две године рачунајући од дана 

примопредаје радова, осим у случају да је за поједине радове важећим прописима другачије 

одређено. 

За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који 

тече од дана извршене примопредаје радова наручиоцу. 

 

3. Рок и место извођења радова 

Рок за извршење радова  не може бити дужи од 90 радних дана од дана увођења у посао. 

Дом здравља Лебане, улица цара Душанан број 70, кп.бр. 453/7 К.О. Лебане. 
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III СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА (СТРУКТУРА 

ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ) 

PREDMER I PREDRAČUN 

uz glavni projekat za izgradnju poslovnog objekta - hemodijaliza, spratnosti P+1, 
 Doma zdravlja u Lebanu, ul. Cara Dušana br. 70 

Radovi koji su potrebni za zavrsetak objekta po utvrdjenom preseku u odnosu na izvedene 
radove 

LOKACIJA:   Lebane, ul. Cara Dušana 70, na kat. par. br. 453/7 KO Lebane 

1      OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENjE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH 

RADOVA 

1. Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvoĎenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, 
precizno i kvalitetno a u svemu prema odobrenim crteţima, tehničkom opisu i opisima u ovom predračunu, 
tehničkim uslovima i detaljima iz elaborata za graĎevinsku fiziku, statičkom proračunu, detaljima kao i 
naknadnim detaljima projektanta, vaţećim Tehničkim propisima, SRPS-u i uputstvima nadzornog organa i 
projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno.   

2. Sve odredbe ovih opštih uslova kao i ostalih opštih opisa su sastavni delovi ugovora sklopljenog izmeĎu 
Investitora i IzvoĎača radova.  

3. Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni 
ponuĎenim cenama IzvoĎača. 

4. Ugovorene cene su prodajne cene IzvoĎača i one obuhvataju: sve izdatke za rad, materijal sa uobičajenim 
rasturom, (ukoliko za pojedine pozacije Investitor sam ne nabavi materijal), spoljni i untrašnji transport. skelu i 
oplatu za izvoĎenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predviĎene ovim predračunom), vodu, 
osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine,. kopanje i zatrpavanje krečane. magacine za uskladištenje 
materijala, privremene gradilišne prostorije, reţiju IzvoĎača, društvene doprinose, sve drţavne i opštinske takse, 
zaradu IzvoĎača kao i sve ostale izdatke uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene 
graĎevinskog proizvoda i sve izdatke koji proističu iz posebnih uslova rada koje predviĎaju norme u 
graĎevinarstvu kao i uslove predviĎene u prethodna dva stava.   

5. IzvoĎač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuĎene i ugovorene cene, izuzev ako je izričito 
navedeno u nekoj poziciji da se izvestan navedeni rad plaća zasebno, a nije predviĎen u drugoj poziciji. TakoĎe 
se neće priznavati nikakva naknada odnosno doplata na ugovorene cene na ime povećanja normiranih 
vrednosti iz Prosečnih normi u graĎevinarstvu.  

6. Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema Prosečnim normama u graĎevinarstvu. što je 
obavezno i za Investitora i za IzvoĎača, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predračuna radova ne bude 
drugačije naznačeno.   

7. Isto tako obavezni su za IzvoĎača i svi opisi iz pomenutih normi, ukoliko se u opisu dotične pozicije rada ili u 
opštem opisu ne predviĎa drugačije.    

8. Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje IzvoĎača da sve takve radove u pojedinim 
pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, ukoliko opis rada nije 
u toj poziciji drugačije naveden. 

9. Kod svih graĎevinskih i graĎevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne snage i 
kvalitetnog materijala koji moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima. Jugoslovenskim standardima i 
opisima u pozicijama predračuna radova.    

10. Za svaki materijal koji se ugraĎuje. IzvoĎač mora prethodno podneti nadzornom organu atest. U spornim 
slučajevima u pogledu kvaliteta. uzorci će se dostavljati Zavodu za ispitivanjematerijala, čiji su nalazi merodavni 
i za Investitora i za IzvoĎača.    

11. Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i 
propisanom kvalitetu. IzvoĎač je duţan da odmah ukloni sa gradilišta, a Investitor će obustaviti rad ukoliko 
IzvoĎač pokuša da ga upotrebi. 



Page 6 of 94 

 

12. Kod svih graĎevinskih i graĎevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne, 
kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predviĎeno u  Prosečnim normama u 
graĎevinarstvu. IzvoĎač je duţan da na zahtev Investitora udalji sa gradilišta nesavesnog i nestručnog  radnika.       

13. Pre početka svakog rada rukovodilac gradilišta je duţan da blagovremeno zatraţi od predstavnika 
Investitora potrebno objašnjenje  planova i obaveštenje za sve radove koji nisu dovoljno definisani projektnim 
elaboratom.   

14. Ako bi IzvoĎač ne konsultujući Investitora, pojedine radove pogrešno izveo, ili ih izveo protivno dobijenom 
upustvu preko graĎevinskog dnevnika, odnosno protivno predviĎenom opisu, planovima i datim detaljima, neće 
mu se uvaţiti nikakvo opravdanje.  

15. U ovakvom slučaju IzvoĎač je duţan da bez obzira na količinu izvršenog posla, sve o svom trošku poruči i 
ukloni, pa ponovo na svoj teret da izvede kako je predviĎeno planovima, opisima i detaljima, izuzev ako ovakve 
izmene ne budu odobrene od Investitora.  

16. Ako IzvoĎač neki posao bude izveo bolje i skuplje od predviĎenog kvaliteta, nema prava da zahteva doplatu, 
ukoliko je to na svoju ruku izvršio, bez predhodno dobijenog odobrenja ili nareĎenja predstavnika Investitora 
preko graĎevinskog dnevnika.  

17. Objekat i celo gradilište IzvoĎač mora odrţavati uredno i potpuno čisto, a po završetku radova pre predaje 
objekata, sve rupe, WC jame i rupe od skela IzvoĎač je duţan da zatrpa, nabije i poravna i to sve solidno da se 
kasnije ne javljaju sleganja. 

18. Za tehnički pregled i primopredaju, IzvoĎač mora ceo objekat i gradilišnu parcelu da očisti od šuta, viškova 
materijala, svih sredstava rada i pomoćnih objekata.    

19. Svi prilazi objektu. platoima, stepeništima i stazama, kao i podovi u svim prostorijama moraju biti potpuno 
čisti, kao i sva stolarija, bravarija, staklene površine i sve krovne površine.    

20. Kolovoz i trotoari. oštećeni izvoĎenjem radova ili transportom, takoĎe se moraju dovesti u ispravno stanje za 
tehnički pregled i primopredaju objekta. Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno, jer moraju biti 
obuhvaćeni ugovorenim cenama.   

21. Eventualnu štetu, koju bi IzvoĎač u toku izvoĎenja radova učinio u krugu gradilišta ili na susednim 
zgradama, duţan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trošku.   

22. U slučaju konstruktivnih izmena. kao i u slučaju povećanja. smanjenja ili storniranja pojedinih radova iz 
predračuna nastale viškove ili manjkove IzvoĎač je obavezan da usvoji bez primedbi i oganičenja. kao i bez 
prava na odštetu. Bilo višak, bilo manjak, obračunavat će se po pogodbenim cenama. 

23. U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nemaju pogodbenu cenu u predračunu, IzvoĎač je duţan da 
za iste dobije odobrenje od predstavnika Investitora, utvrdi za njih cenu i sve to uvede u graĎevinski dnevnik. 
Cena za ovakve radove odreĎuje se na osnovu cenovnika svih materijala i radne snage, koji je IzvoĎač duţan 
da priloţi uz ponudu.   

24. Investitor ima pravo da za specijalne radove (izolacija krova, novi materijali i drugo) zahteva od IzvoĎača 
pismenu garanciju da će izvedeni radovi biti trajni i kvalitetni.  

25. IzvoĎač je duţan da uskladi rad podizvoĎača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako jedni 
drugima ne bi nanosili štetu, a ukoliko bi do toga došlo, duţan je da odmah reguliše otklanjanje i naknadu štete 
na teret krivca. U protivnom troškove za otklanjanje ovakvih šteta, snosiće sam IzvoĎač.  

26. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje bi nastale  zbog nepridrţavanja dogovorenog redosleda i  
vremenskog plana izvoĎenja pojedinih radova. Nadzorni organ ima pravo da zahteva od IzvoĎača da za nove 
materijale podnese na uvid uzorke na osnovu kojih će on (Nadzorni organ) izvršiti izbor. Nabavka ovih uzoraka 
ne plaća se posebno. 

27. Pored svih privremenih objekata koji su IzvoĎaču potrebni za izvoĎenje radova, IzvoĎač je duţan da 
obezbedi prostoriju za kancalariju nadzornog organa. Ovu prostoriju IzvoĎač za vreme gradnje objekta odrţava 
uredno uz potrebno osiguranje svetla, ogreva, čišćenja, kao i neophodnog kancelarijskog inventara. 

28. Ukoliko je IzvoĎaču potrebno da zauzme radiorganizacije gradilišta i usklaĎivanje materijala, pored parcele 
još i susedna zemljišta i trotoare, IzvoĎač će za ovo korišćenje pribaviti odobrenje od nadleţnih organa, 
odnosno sopstvenika. Potrebni izdaci za ovo korišćenje padaju na teret IzvoĎača i ne mogu se zaračunavati 
Investitoru.   

29. IzvoĎač je duţan da kod tehničkog pregleda. Investitoru preda sve potvrde koje su Zakonom i propisima 
predviĎenje (o postavljenju objekta na regulacionu liniju, priključcima na energetske izvore, vodovodnu i 
kanalizacionu mreţu itd.) Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije padaju na teret IzvoĎača. IzvoĎač je duţan  
da po završenom poslu podnese Investitoru potvrdu da je platio utrošenu vodu, električnu energiju i ostale takse 
koje terete IzvoĎača  za vreme izvoĎenja radova. 
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30. GraĎevinsku knjigu i graĎevinski dnevnik IzvoĎač će voditi na osnovu postojećih zakonskih  propisa, 
svakodnevno upisujući potrebne podatke, koje će predstavnik Investitora svakodnevno pregledati i overavati 
svojim potpisom na svakoj strani. U slučaju pogodbe "pod ključ" IzvoĎač je obavezan da izvrši prethodnu 
kontolu količina datih u predračunu. 

31. Sastavni deo ugovora su pored ovih opštih uslova takoĎe i posebni uslovi Investitora, postojeća tehnička i 
zakonska regulativa kao i kompletan elaborat tehničke dokumentacije. 

Svi radovi se moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim delovima potpuno besprekorno po detaljima 
projektanta. 

Do predaje objekta Investitoru IzvoĎač odgovara apsolutno za sve na njemu i u slučaju kakve štete ili kvara 
duţan je o svom trošku sve dovesti u ispravno stanje. 

32. IzvoĎač je duţan da na gradilištu postavi za sve vreme izgradnje visokokvalifikovanog i iskusnog stručnjaka 
koji će odgovarati za stručnu kontrolu i tačno izvršenje svih obaveza IzvoĎača.    

33. Sve potrebne otvore i ţljebove u zidovima i tavanicama za sprovoĎenje instalacija i raznih ureĎaja duţan je 
IzvoĎač izraditi tačno prema detaljima i discpozicionim planovima, a posle polaganja cevi i ţljebove zazidati i 
zamalterisati.  

Ovo se ne plaća posebno već je obuhvaćeno cenom odnosnih konstrukcija, zidanja i malterisanja.  

34. Sve obaveze u ovim opštim opisima IzvoĎač prihvata kao sastavni deo ugovora zaključenog sa Investitorom 
i obavezuje se da ih primi bez ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora i reklamacije.  

р.бр Опис позиције ј.мере кол. 

ј.цена без 

ПДВ-а 

ј.цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена  

са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 6(3X4) 7(3X5) 

I   ZIDARSKI RADOVI 
1.1  Malterisanje unutrašnjih površina zidova 
od bloka ili opeke, delom i od betona 
(vertikalni i horizontalni serklaţi u sastavu 
zida), produţnim malterom razmere 1:2:6 u 
dva sloja. Obračunava se i plaća po m².      

m² 595.50     

1.2  Malterisanje unutrašnjih površina kose 
stepenišne betonske ploče produţnim 
malterom  razmere 1:2:6 u dva sloja. 
Obračunava se i plaća po m².        

m² 
19.50     

1.3  Zidarsko krečenje zidova i plafona u 
ostavi i podstanici. Obračunava se i plaća po 
m².         

m² 

121.18     

UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 
   

II     RAZNI ZIDARSKI RADOVI                            
2.1 Izrada horizontalne hidroizolacije tipa 
"Kondor 3" sa povijanjem po obimu uz zidove 
u visini min. 15cm. Zidane zidove u ovoj visini 
prethodno zadersovati. Na mestima prodora 
instalacija izvršiti ojačanje sa još jednim 
slojem "Kondora 3" i premazom bitumenom.  
Obračunava se i plaća po m².        

  m² 191.00     
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2.2 U prostotiji 1 u prizemlju na mestu 
probijanja za stepeniste spiralno nije u 
potpunosti ostemana  AB konstrukcija pa pre 
malterisanja istu treba ostemati u ravni sa 
zidom potrebno je 4 NČ      

  NČ 3.00     

2.3 U prostoriji 5 u prizemlju izvrsiti 
demontazu slivnika koji je ugraden od 
75mm kanal je zabetoniran  betonom 
sirine 30cm debljine 10 do 20cm isti 
treba oštemovati, izvaditi slivnik i 
kanalizacionu cev od 75mm  duţine 
od 2.5m potrebno 4 NČ       

  NČ 4.00             

2.4 U prostoriji 5 osmoza potrebno je 
postaviti 4 nova slivnika od 50mm za 
čije postavljanje treba oštemovati 
podloţnu ploču i iskopati kanale. 
Ploču oštemati u širini 30cm, a 
potrebna duzina štemanja iznosi 
1.5+4.0+4.3+2.5       

  m² 3.70             

2.5 Na mestima gde su polagane cevi 
za instalaciju vodovoda i kanalizacije 
razrušena je podloga za hidroizolaciju 
u prizemlju objekta. Istu treba ponovo 
zabetonirati uz predhodno čisćenje 
podloge nasipanjem šljunčane 
podloge d=10cm, a zatim zalivanjem 
betonom MB20 u debljini od 10cm.       

  m² 36.89             

2.6 Izrada horizontalne hidroizolacije 
podova u sanitarnim prostorijama sa 
podvijanjem u visini od 15cm duţ 
obimnih zidova tipa "Kondor 3" . 
Izrada po detalju.  Obračunava  se  i  
plaća  po  m2 horizontalne projekcije. 

 

     

  m² 8.86              

2.7 Izrada vertikalne hidroizolacije zidova u 
visini od 100 cm na delu tuš kade. "Elastobit"-
om u tri sloja sa  dva  sloja staklenog voala i 
prethodnom penetracijom u svemu prema  
uputstvu proizvoĎača a zidove u ovoj visini 
zadersovati. Obračunava se i plaća po m².          

  m² 2.55                  

2.8 U prstoriji br.5 osmoza potrebno je ozidati 
pregradni zid od bloka d=20cm sa 
ostavlanjem otvora za vrata i izradom 
nadvratnika zid. Zidati od poda do plafona u 
produţnom malteru. Vrata skinuti sa prostorije 
kotlarnica i ista ugraditi u novi zid. U kotlarnici 
se ugraĎuju protivpoţarna vrata      

  m² 5.75                

2.9 U prostoriji br 9 podstanica postoje otvori 
u zidu koje treba zatvoriti zazidati delovima od 
blokova otvora ima vise i imaju ukupnu 
povrsinu od 1.00m2      

  m² 1.00                
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2.10 Izrada temelja za dimnjak 
80x80x50 od betona MB30 
predhodno treba ostemovati trotar u 
dimenziji 80x80cm, a zatim iskopati 
temeljnu jamu 80x80x60 na dnu 
razastrti i nabiti šljunak debljine 
d=10cm, a zatim izbetonirati temelj 

 

     

  kom 1                  

2.11 U prostoriji 2 na spratu iznad 
saltera nije zatvorena prostorija 
sestre i hodnika istu zatvoriti knauf 
pregradom dimenzije su 
1.4x0.25=0.35m2 

 

     

  m² 0.35                     

2.12 U prostoriji za sestre i šalter 
oštemovati otvor u zidu od blokova 
d=20cm, dimenzije otvora su 
121x123cm, i ugraditi PVC svetlarnik 
istih dimenzija koji se nalazi na 
objektu. U cenu računati samo rad. 

 

     

  NČ 5                    

2.13 U prostoriji br.2 čekaonica potrebno je 
uraditi okno za spustanje prljavog vesa. Okno 
je ozidano potrebno je uraditi betonski prsten 
0.1x0.1x2.4=0.024m3 betona u oplati. Isti 
omalterisati produţnim malterom 
2.4x0.6=1.44m2 isti treba obloţiti keramičkim 
pločicama. U cenu uračunati i izradu i 
montaţu poklopca od lima d=1.00mm 
ojačanog L profilima sa ugradjenim 
bravarskim šarkama i montirati na okno. 
Poklopac ofarbati u belo sa svim 
predradnjama      

  kom 1                 

2.14 U prostoriji 9 čekaonica postoji vidna 
kanalizaciona cev prečnika 110mm koju treba 
obloţiti keramičkim pločicama. Cev je visine 
od poda do plafona  0.15x3x2.9=1.3m2 
razvijene povrsine.      

  m² 1.3                   

2.15 U prostoriji 10 dijalize  u uglu po 
nacrtu izbušiti otvor prečnika 80mm 
kroz AB ploču sa fert ispunom 
d=20cm. 

 

     

  NČ 2                        

2.16 Na svim drvenim vratima kako u 
prizemlju tako i na spratu po 
zavrsetku svih finalnih radova treba 
postaviti ukrasne lajsne. Vrata su 
dimenzija 71/205-3kom,  91/205-
4kom, 175/205-1 kom: Ukupna 
duţina lajsni je 40.5m 

 

 

    

  m 40.5                    
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2.17 U delu objekta ulazna vrata 
stepenista po demontazi AL ulaznih 
vrata i prozora iznad ulaznih vrata 
potrebno je smanjiti širinu ulaznih 
vrata i prozora na prvom spratu za 
30cm.  Širinu otvora smanjiti 
zidanjem blokom d=20cm po celoj 
visini otvora odnosno 230cm kod 
vrata i 140cm kod prozora. Zidati u 
produţnom malteru sve unutrašnje 
površine omalterisati i okrečiti a 
spoljne strane obloţiti stiroporom 
d=5cm, zatim mreţica i lepak, a 
nakon toga zaribati fasadeksom kao 
sto je i ostatak fasade. 

 

 

    

  kom 1                

2.18 Izrada lako armirane cementne  košuljice  
debljine 3.5 cm od  cementnog maltera 
razmere 1:3 kao podloga podovima sa 
termoizolacijom d=2 cm od stiropora. 
Obračunava se i plaća po m².  

 

    

    m² 245.00               

 UKUPNO RAZNI ZIDARSKI RADOVI   

    

I
I
I 

III STOLARSKI RADOVI                              

Nabavka, transport i ugraĎivanja PVC prozora, šaltera, svetlarnika i vrata, prema projektu i detaljima 
proizvoĎača sa zastakljivanjem termopan staklom. U  cenu  uračunati odgovarajuci okov, rukohvate, ručice i 
druge  delove, potpuno  dihtovanje  otvarajućih krila prozora pomoću profilisanih gumenih dihtunga. Kod spoljnih 
otvora izraditi okapnicu od aluminijumskog lima u skladu sa  prozorom. Obračunava se i plaća po kom.  

3.1 Ulazna dvokrilna vrata na objektu 
kod stepenista potrebno je paţljivo 
demontirati i preraditi tako da budu 
jednokrilna dimenzije 101x230cm, 
iskoristiti sve delove demontiranih 
vrata sklopiti jednokrilna i ista 
namontirati u novoizgradjeni otvor kom 1           

3.2 PVC Prozor iznad ulaznih vrata 
stepenista na prvom spratu dimenzija 
130x140 paţljivo demontirati i isti 
radionički preraditi na dimenziju 
101x140cm. Iskoristiti sve elemente 
demontiranog prozora i isti 
namontirati u novoizgradeni otvor 
101x130       

3.3 Svetlarnik 380/120cm kom 1        

3.4 Svetlarnik 310/120cm kom 1         

3.5 PVC klizna vrata na ulazu kod 
stepenista u hodnik predvidjena 
projektom dvokrilna, ali zbog 
komunikacije bolje je ugraditi klizna 
dimenzije vrata su 131/230cm kom 1     

 UKUPNO STOLARSKI RADOVI      

 

IV  BRAVARSKI RADOVI                                 

4.1 Izrada i ugraĎivanje metalnih 
punih vrata Jednokrilna protiv-
poţarna vrata sa mehanizmom za kom 1     
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samozatvaranje, vatrootpornosti 60 
minuta, se izraĎuju od čeličnog profila 
i lima sa termoizolacionom ispunom i 
odgovarajućom antikorozivnom 
zaštitom.  Ova vrata su proizvod 
specijalizovanog proizvoĎača i 
poseduju atest ovlašćene institucije. 

  UKUPNO BRAVARSKI RADOVI      

V V LIMARSKI RADOVI                                  
5.1 Prosecanje krovne strehe za 
dimnjak dimenzije 40x40cm sa 
izradom okapnih limova za zastitu po 
prolasku dimnjaka radove izvoditi u 
vreme zidanja dimnjaka zbog 
korisćenja skele       

    kom 1          

UKUPNO LIMARSKI RADOVI      

V
I VI        MOLERSKO - FARBARSKI  I  FASADERSKI RADOVI                        

6.1 Bojenje  plafona /belo/ i zidova polikolorom u boji i tonu po izboru projektanta sa svim predradnjama i 
gletovanjem u svemu prema propisima za ovu vrstu radova. Gletovanje betonskih plafona poligit masom u tri 
prevlačenja i kompletna priprema površina za kasnije nanošenje boje.  Obračunava se i plaća po m².  

  m² 562.82              

6. 2 Farbanje spiralnog stepenista i 
stepenisne ograde lak bojom za metal u dva 
sloja sa svim predradnjama      

  m² 7.00            

6.3 Obradaplafona trema zaribanim 
jednokomponetnim poliakrilnim materijalom 
Izolit ACRYLPLAST, "Dramin" Zemun ili 
sličnim materijalom drugog proizvoĎača. 
Fasadna podloga mora biti čvrsta, stabilna i 
bez masnih mrlja. Fasadne površine preći 
šmirglom i opajati. Na prethodno navlaţenu 
podlogu metalnom gletelicom naneti 
pripremljen materijal, debljine sloja oko 3 mm. 
Nekoliko minuta nakon nanošenja strukturu 
izvući zaribavanjem gumenom glet hoblom, 
drvenom daščicom ili komadom Stiropora. 
Nakon ugradnje fasadu štititi najmanje 24 
časa od uticaja atmosferilija. Pre početka 
nanošenja u saradnji sa projektantom odrediti 
boju i uraditi probne uzorke. 

 Obračun po m² 52.66              

 UKUPNO MOLERSKO - FARBARSKI RADOVI  I  FASADERSKI RADOVI     

V
I
I VII  KERAMIČARSKI RADOVI                              
7.1 Oblaganje zidova keramičkim plocičama 
po izboru investitora, lepkom za keramiku 
preko već nanetog sloja cementnog maltera 
razmere  1:2 na zidanim zidovima.  Polaganje 
izvesti "fuga na fugu", a spojnice obraditi 
belim cementom. Po obimu  ugraditi  holker  
soklu u tonu zidne keramike. Obračun po m² 
obloţene zidne površine, kompletno sa 
pripremom zidova koji se oblaţu i fugovanjem.      

  m² 
      
364.11           
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7.2 Izrada podova i podesta od keramičkih  
pločica  u sloju cementnog maltera razmere 
1:2 sa istovremenom izradom sokle pored 
zidova od iste keramike. Obračun po m² 
obloţene površine poda, kompletno sa 
fugovanjem.      

  m² 238.83      

7.3 Oblaganje čela i gazišta stepenika 
granitnim protivkliznim keramičkim pločicama 
dimenzije dimenzije i boje po izboru 
projektanta. Oblaganje se vrši polaganjem 
pločica u sloj cementnog maltera razmere 1:3 
u slogu fuga na fugu. Na ivicama stepenika 
postaviti fazonske elemente od granitne 
keramike polaganjem u sloj cementnog 
maltera razmere 1:3. Obračun po m' obloţene 
površine čela i gazišta stepenika, kompletno 
sa fazonskim elementom i fugovanjem.      

  m' 20.40             

7.4 Izrada kose sokle pored stepenišnih 
krakova od granitno keramičkih pločica visine 
do 15cm sa polaganjem u sloju cementnog 
maltera razmere 1:3. Po završenom polaganju 
pločica izvršiti fugovanje belim cementom. 
Obračun po m' gotove sokle komplet sa 
fugovanjem.      

  m' 35.00             

7.5 Izrada holker sokle na spoju poda i zida. 
Obračun po m' gotove sokle komplet.      

    m' 62.50            

UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI      

 
   

VIII       RAZNI RADOVI                                

8.1 Nabavka i postavljanje plastičnih pločica 
sa oznakom i numeracije etaţa i prostorija. 
Obračun po komadu. 

     

 kom 40.00          

8.2 Završno čišćenje objekta sa pranjem svih 
podova, keramičkih pločica na zidovima, 
sanitarijama, pranjem prozora i vrata i svih 
komunikacija i zajedničkih prostorija. Obračun 
po m² neto površine. U ukupnu površinu 
uračunato je i čišćenje stepeništa, prilaza i sl. i 
neće se posebno plaćati.      

  m² 257.27               

8.3 Nabavka i postavljanje oglasne table. 
Tablu izraditi od panela, koji se oblaţe 
tapisonom. Oko table izraditi ram od masivne 
od aluminijumskih profila u skladu sa ulaznim 
vratima. Obračun po komadu.      

    kom 1.00       

 UKUPNO RAZNI RADOVI   
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                      Упутство за попуњавање:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке са ПДВ-ом.     

 
      

                                      R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A 
I     I  ZIDARSKI RADOVI  

II     II RAZNI ZIDARSKI RADOVI                             

III     III STOLARSKI RADOVI                                  

IV     IV BRAVARSKI RADOVI                                  

V     V  LIMARSKI RADOVI                                   

VI     VI  MOLERSKO - FARBARSKI I RADOVI                       

VII     VII  KERAMIČARSKI RADOVI                               

VIII     VIII RAZNI RADOVI                                                   

 Ukupno bez PDv-a (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):  

 Iznos PDV-a:   

                             Ukupno sa PDV-om (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):  

 

 

1. У I уписати укупно „ЗИДАРСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а; 

2. У II уписати укупно „РАЗНИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а; 

3. У III уписати укупно „СТОЛАРСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а; 

4. У III уписати укупно „БРАВАРСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а; 

5. У III уписати укупно „ЛИМАРСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а; 

6. У III уписати укупно „МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ» без ПДВ-а; 

7. У III уписати укупно „КЕРАМИЧКИ РАДОВИ» без ПДВ-а; 

8. У III уписати укупно „РАЗНИ РАДОВИ» без ПДВ-а; 

9. На  крају уписати укупну цену без ПДВ-а (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII), износ ПДВ-А и укупну 

цену са ПДВ-ом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 14 of 94 

 

 

 

2  

PREDMER I PREDRAČUN 
uz glavni projekat instalacije vodovoda i kanalizacije za izgradnju poslovnog objekta - hemodijaliza, spratnosti  

P+1, Doma zdravljau Lebanu,  ul. Cara Dušana br. 70 

R.br Opis pozicije 
j.me

re 
kol 

j.cena 

bez 

PDV -

a 

j.cena 

sa pdv 

- om 

Ukupna 

cena bez 

PDV -a 

Ukupna 

cena bez 

pdv -a 

1 1 2 3 4 5 6(3X4) 7(3X5) 

I FEKALNA KANALIZACIJA       

1.1 U prostoriji prizemlja br.5, na mestu gde 

smo uklonili slivnik i njegovu odvodnu mreţu, 

montirati novi slivnik preĉnika 110 sa 

pripadajućim fazonskim elementima za 

prikljuĉak na postojeću mreţu i umetanje 

fazonskih elemenata za ulivanje novih  4 

slivnika koji se postavljaju u uglovima 

prostorije. Duţina voda 110mm iznosi 3.00m.       

  kom 1,00     

1.2 U  prostoriji br.5 u prizemlju u uglovima 

prostorije postaviti slivnike preĉnika 50mm - 4 

komada i iste uliti u vod od slivnika 110mm na 

mestima gde su postavljeni spojni elementi. 

Potrebna duţina vodova od 50mm iznosi 

12.5m.       

  kom 1,00     

1.3 Nabavka i ugradnja sifona preĉnika 50mm 

za prikljuĉak dijalizatora na kanalizacionu 

mreţu. 

 

     

  kom 8,00     

1.4 U prostoriji 5 u prizemlju na postojeću 

mreţu vodovoda od 1" povezati novi vod od 1" 

sa pripadajućim fazonskim elementima. 

Duţina voda iznosi l=4.8. vod završiti 

ugradnjom kuglastim ventilom od 1".       

  kom 1,00     

1.5 U prostorijama 10 i 11 na spratu odeljenja 

dijalize potrebno je izvršiti prepakivanje 

kanalizaconih horizontalnih vodova, jer je 

doslo do izmene poloţaja dijalizatora. 

Potrebno je postojeće ulive demontirati vodove 

spojiti nastavcima, a iste elemente postaviti na 

novim pozicijama. Potrebno je 2x4 komada, 

ukupno u obe prostorije 8 komada. kom 8,00     
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 1.6 Rabiciranje kanalizacionih šliceva rabic 

Mreţom na podkonstrukciji sa malterisanjem 

produţnim malterom. 

 

     

  m' 14,50     

1.7 Ispitivanje izvedene kanalizacione mreţe 

na vodonepropustivost spojeva.  
 

     

    

pauš

alno 1,00     

  UKUPNO  KANALIZACIJA        

II INSTALACIJA VODOVODA      

2.1  Ispiranje  i dezinfekcija celokupne 

vodovodne mreţe objekta hlorisanjem, a u 

svemu prema vaţećim  propisima sa 

pribavljanjem dokaza od nadleţne organizcije 

o ispravnosti vode iz mreţe za upotrebu.       

 

  kom 1     

2.2  Nabavka  i  montaţa komplet poţarnog 

hidranta Ø 50 mm sa štorc spojnicama 

odgovarajućim SRPS mlaznicom tipa štorc i 

trevira crevom duţine 15m. Ceo komplet 

postaviti u ormarić od ĉeliĉnog lima dimenzija 

54x54x14 sm sa zastakljenim vratima koja su 

obezbeĊena bravicom sa tri kljuĉa. Na staklu 

na vratima ispisati oznaku H.  Obraĉunava  se  

i  plaća po komadu sa ispitivanjem i 

izdavanjem atesta.       

  kom 1     

2.3  Ispitivanje vodovodne mreţe na 

hidrauliĉki pritisak shodno vaţećim propisima. 

Obraĉunava  se  i  plaća po m'.      

 

  m' 122,33             

2.4  Nabavka potrebnog materijala i izvoĊenje 

termoizolacije vidno voĊenih cevi. Obraĉunava  

se  i  plaća po m' izvedene izolacije cevi, 

preĉnika Ø 25-65 mm.       

    m' 25,00    

UKUPNO INSTALACIJA VODOVODA  

III SANITARNI OBJEKTI       

3.1  Nabavka, transport i montaţa WC šolja od 

fajansa, odnosno komplet engleskog klozeta tipa 

"SIMPLON" ili "BALTIK". Pozicijom obuhvaćeni: 

šolja, plastiĉna cev Ø32 za spoj šolje i ispiraĉa, 

bešumni nisko montaţni vodokotlić, cev 3/8" za 

povezivanje vodokotlića i ugaonog ventila, sedište sa 

poklopcem od tvrde plastike, gumena podloga ispod 

šolje, gumena navlaka sa obujmicama za spoj šolje sa 

plastiĉnom cevi za ispiraĉ, PVC cev Ø 100 za spoj 

šolje sa kanalizacijom, mesingani zavrtnjevi i plastiĉni 

tiplovi za spoj šolje i poda. 

Obraĉun po komadu komplet montirane i ispitane 

šolje sa nabavkom i montaţom drţaĉa toalet papira u  
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koturu.  

  kom 3,00     

3.2  Nabavka, transport i montaţa tuš kade od 

akrilplasta, dimenzija 90x90 cm. Pozicijom 

obuhvaćeni: kada, zidna jednoruĉna tuš baterija sa 

poniklovanim savitljivim crevom, odlivni ventil i PVC 

sifon sa odlivnom cevi 5/4" za vezu sa podnim 

slivnikom.  Obraĉun po komadu komplet montirane i 

ispitane kade sa nabavkom i montaţom drţaĉa za 

velike peškire, sapunjare i drţaĉa za šampon.                                          

   

  

  kom 1,00     

3.3  Nabavka, transport i montaţa umivaonika sa 

stubom od fajansa. Pozicijom obuhvaćeni: umivaonik 

sa stubom, jednoruĉna stojeća "anti vandal" hromirana 

baterija za hladnu i toplu vodu, ili jednoruĉna baterija, 

odlivni ventil i hromirani sifon 5/4", mesingani 

zavrtnjevi i plastiĉni tiplovi za povezivanje sa zidom . 

Obraĉun po komadu komplet montiranog i ispitanog 

umivaonika sa nabavkom i montaţom drţaĉa za 

peškire, sapunjare, nosaĉ ĉaša i ĉetkica, zidnog 

ogledala iznad umivaonika, odnosno police, i police 

iznad umivaonika.                   

   

  

  kom 5,00     

3.4 Nabavka transport i montaţa umivaonika tipa 

pikolo u ordinaciji lekara na spratu sa povezivanjem 

na vodovodnu i kanalizacionu mreţu na zidu prema 

sanitarnom ĉvoru. Opis u svemu kao kod pozicije 

umivaonika.      

  kom 1,00     

3.5  Nabavka, transport i montaţa  elektriĉnog 

akumulacionog bojlera  sa sigurnosnim ventilom i 

pratećim materijalom za ugradnju. Obraĉun po 

komadu komplet montiranog i ispitanog bojlera.  

Elektriĉni  prikljuĉak   izvesti  po postojećim SRPS  

propisima,  struĉno i solidno. Vodovodne prikljuĉke 

za bojler izvesti metalnim savitljivim crevom. Uz 

bojler izvoĊaĉ je duzan da prilozi  atest proizvoĊaĉa,  

kao i da izvrši ispitivanje bojlera  na  hladno i toplo i 

regulaciju ventila i termometra. U  cenu koštanja ulazi 

i sav potreban pomoćni materijal. 

   

  

 zapremine 50 lit. kom 1,00     

 kuhinjski bojler zapremine 5 lit. kom 2,00     

        

3.6  Nabavka, transport i montaţa ĉesmene šolje tipa 

"Vindabona". Pozicijom obuhvaćeni: "vindabona", 

slavina, odlivni ventil i hromirani sifon 5/4", 

mesingani zavrtnjevi i plastiĉni tiplovi za povezivanje 

sa zidom. Obraĉun po komadu komplet montirane i 

ispitane ĉesmene šolje. 
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Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 3.); 

     На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

      На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-а. 

 

 

 

10. Табелу „ РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ попунити на следећи начин: 

11. У I уписати укупно „КАНАЛИЗАЦИЈ» без ПДВ-а; 

12. У II уписати укупно „ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА» без ПДВ-а; 

13. У III уписати укупно „САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ» без ПДВ-а; 

14. На  крају уписати укупну цену без ПДВ-а (I+II+III), износ ПДВ-А и укупну цену са ПДВ-ом.  

 

 

 

 

 

 

  kom 1,00    

 

 

 

 

 

 

3.7  Nabavka  i montaţa "holender" slavine Ø 20 mm 

sa "holenderom" od 25mm za fiksirani prikljuĉak  

mašine za pranje veša.      

   

  

    kom 2,00     

UKUPNO  SANITARNI  OBJEKTI   

R  E  K  A  P  I  T  U  L  A  C  I  J  A 

I    KANALIZACIJA  

II   INSTALACIJA VODOVODA  

III  SANITARNI OBJEKT 

  

 UKUPNO BEZ PDV-A (I+ II+ III)  

PDV:  

UKUPNO SA PDV-om(I+ II+ III):  
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PREDMER I PREDRAČUN  

RADOVA, OPREME I MATERIJALA ZA IZRADU TERMOTEHNICKIH INSTALACIJA  
ZA DOM ZDRAVLJA U LEBANU 

R.
br 

 Opis pozicije 
j. 

mere 
kol 

 j.cena 
bez 

PDV -
a 

j.cena 
sa PDV 

-om 

 Ukupna 
cena bez 
PDV -a 

Ukupna cena 
sa PDV -om 

3. 1 2 3 4 5 6(3X4) 7(3X5) 

A INSTALACIJA GREJANJA  
(podrazumeva se nabavka, isporuka 
i ugradnja) 

      

I Grejna tela i fina armatura       

1 Aluminijumski radijatori, proizvoĎač 
"Global",tip Vox-600 ili sl. komplet sa 
konzolama i nosačima sledećih 
veličina:       

  H=600mm ,članaka čl. 169     

2 Radijatorski set 
(redukcija,čep,odzraka)       

 
DN15 kom.      

3 Nosači čeličnih radijtora sa potrebnim 
priborom za učvršćivanje, tip:       

 H=600mm - zidni set 17     

4 Nabavka, isporuka i ugradnja 
termostatskih radijatorskih ventila 
dimenzija:       

 
DN15, sa fitingom za plastične cevi  kom. 17     

5 Radijatorski navojci, ugaoni, dimenzija: 
      

 
DN15, sa fitingom za plastične cevi  kom. 17     

6 Nabavka isporuka i ugradnja odzračnih 
radijatorskih  slavina, dimenzija: 

      
 

R3/8" kom. 17     

7 Kuglaste slavine PN6, dimenzija: 
      

 
R5/4" kom. 3     

UKUPNO  I:   

II Cevna mreža i armatura       

1 Čelične šavne cevi za izvoĎenje 
instalacije centralnog grejanja, 
dimenzija:       

 Φ42,4x2,6 mm m 46     

 Φ33,7x2,6 mm m 13     

 Φ26,9x2,3 mm m 21     

 Φ21,3x2,0 mm m 126     

2 Za spojni i zaptivni materijal 
hamburške lukove, konzole, drţače, 
dvodelne cevne obujmice, vešaljke za 
cevi, čvrste i klizne oslonce, kudelju, 
laneno ulje, gips i sl. materijal potreban 
za izvoĎenje i polaganje cevne mreţe , 
daje se 50% od pozicije 1.   0,5     



Page 19 of 94 

 

UKUPNO  II:   

III Kotlarnice       

1 Nabavka isporuka i ugradnja kotla na 
cvrsto gorivo kapaciteta 25kW  sa 
kompletnom opremom kao I dodatak 
za prikljucenje na dimnjak m 1     

2 Nabavka isporuka I ugradnja 
cirkulacione pumpe  
TOP S 25/5 za cirkulaciju od kotla 
prema radijatorima. kom. 1     

3 Nabavka isporuka i ugradnja 
ekspanzione posude kapaciteta 24l I 
sigurnosnog ventila fi1" na 3bara kom. 1     

4 Nabavka,isporuka i ugradnja 
termomanometra, mernog opsega 0 - 
6 bar i 0 - 120 C. kom. 2     

5 Nabavka,isporuka i ugradnja 
bimetalnog termometra  mernog 
opsega 0 - 120 C. kom. 2     

6 Izrada ,,schiedel" segmentnog 
dimnjaka, svetlog precnika fi18mm (ili 
zidani dimnjak, u zavisnosti od cene) 
visine 1m iznad slemena krova (oko 
10m).        

  kom. 1     

UKUPNO  III:  

        

IV Mono split sistemi        

1 Nabavka isporuka i ugradnja mono 
split sistema (klima uredjaja) 
proizvodjaca - VENTING tip18, u cenu 
je uracunata bakarna instalacija sa 
izolacijom, komunikacioni kabal I 
pustanje u rad:       

  kom. 2     

UKUPNO  IV:   

A REKAPITULACIJA INSTALACIJE GREJANJA 

I Grejna tela i fina armatura   

II Cevna mreža i armatura   

III Električne kotlarnice   

IV Mono split sistemi     

UKUPNO  A(I+II+III+IV):   

B INSTALACIJA VENTILACIJE  
PROSTORIJA ZA DIJALIZU  
(podrazumeva se nabavka, isporuka 
i ugradnja) 

  

    

I Instalacija ventilacie, distributivni 
elementi I kanali 

      

1. Fiksna ţaluzina FŢ, sa okapnicom za 
odvoĎenje i zaštitnom mreţom tip BN, 
AEROGRAMMI:       

 
BN-500x400mm sa otvaranjem otvora 
u zidu kom. 2     

2. Aluminijumska rešetka za ubacivanje 
vazduha sa damperom za regulaciju 
protoka vazduha, sledećih 
karakteristika:        

 tip:T1P+D, AEROGRAMMI ili sl.       
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 veličina: A=450mm, H=250mm kom. 2     

 način montaţe: pomoću zavrtnja 
direktno na pocinkovani kanal, 
plenumsku kutiju.       

3. Aluminijumska rešetka za izbacivanje 
vazduha sa damperom za regulaciju 
protoka vazduha, sledećih 
karakteristika:        

 tip:TEP+D, AEROGRAMMI ili sl.       

 veličina: A=350mm, H=150mm kom. 4     

 način montaţe: pomoću zavrtnja 
direktno na pocinkovani kanal, 
plenumsku kutiju.       

4. SunĎerasta elastomerna samolepljiva 
izolacija u koturu sa parnom branom, 
za izolovanje vazdušnih kanala za 
svez vazduh, debljine 13mm. m² 19     

        

5. Pocinkovani lim debljine d=0.55 mm, 
za izradu limenih fazonskih delova.                                                                                

 masa kanala  kg 195     

6. Spojni i zaptivni elementi, pribor za 
montiranje kanala i to: obujmice i 
nosači uglovi i šine, vijci, zaptivači, 
navojne šipke, nosači i konzole, kao i 
ostali sitan materijal za spajanje 
kanala. Plaća se 30% od vrednosti 
predhodne pozicije (5) .   0,3     

 UKUPNO  I:   

II Instalacija ventilacije, ventilatori, 
grejac i automatika   

      

1 Ventilator "S&P" tip VENT 250L  
180W ; 2750obr ; max. 800m3/h na 
130pa, sa reostatom za ukljucenje.  kom. 2     

2. Elektro grejač vazduha 2x3kW:       

 jačina 6 kW sa kompletnom 
automatikom za uključenje i isključenje 
grejača vazduha kao I za sigurnost 
rada elektro grejaca (presostati I 
kanalski termostati). kom. 1     

 UKUPNO  II:   

B REKAPITULACIJA INSTALACIJA 
VENTILACIJE  
PROSTORIJA ZA DIJALIZU       

I Instalacija ventilacie, distributivni elementi I kanali   

II Instalacija ventilacie, ventilatori i creva     

 UKUPNO B (I+II):   

 
                     Упутство за попуњавање:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 3.); 
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            На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену 

предмета набавке са ПДВ-ом .    

 

 

 

 

1. Табелу „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ попунити на следећи начин: 

2. У А уписати укупно „ИНСТАЛАЦИЈЕ ГРЕЈАЊА» без ПДВ-а; 

3. У B уписати укупно „ИНСТАЛАЦИЈ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА ЗА ДИЈАЛИЗУ» без ПДВ-а; 

4. На  крају уписати укупну цену без ПДВ-а (A+B), износ ПДВ-А и укупну цену са ПДВ-ом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKAPITULACIJA 

A REKAPITULACIJA INSTALACIJE GREJANJA  

B REKAPITULACIJA INSTALACIJA VENTILACIJE  
PROSTORIJA ZA DIJALIZU   

 Ukupno bez PDv-a ( A+B ): 

 

 Iznos PDV-a: 

 

 Ukupno sa PDV-om (A+B):  
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PREDMER I PREDRAČUN 

Platforma za prevoz osoba sa invaliditetom 

Rr

.b

r 

Opis pozicije 
j.mer

e 
kol. 

j.cena 

bez 

PDV -a 

j.cena sa 

PDV -om 

Ukupna cena 

bez PDV -a 

Ukupna cena sa 

PDV -om 

4 1 2 3 4 5 6(3X4) 7(3X5) 

I Karakteristike Platforme 

Maksimalna širina 

1050mm (prema otvoru 

na objektu). 

Orijentaciona dubina 

1400mm. 

Ukupna maksimalna 

širina platforme sa 

voznom jedinicom 

(metalnim ormarom sa 

mehanizmom za 

podizanje) je 1500mm 

(prema prostoru na 

objektu). Voznu 

jedinicu predvideti sa 

desne strane gledano sa 

fasadne strane, prema 

ulaznim vratima u 

objekat (u skladu sa 

otvorom  na objektu). 

Platforma mora da bude 

za spoljašnju upotrebu, 

snabdevena 

odgovarajućom 

automatikom za ovu 

namenu, koja 

omogućava 

zakljuĉavanje prilaznih 

kapija i vrata kada 

platforma nije na 

odgovorajućem mestu. 

Nosivost 300kg. 

Broj stanica 2. 

Visina dizanja 2800mm. 

Upravljanje pomocu 

dugmadi. Mogućnost 

iskljuĉivanja struje iz 

samog objekta, kako bi 

se spreĉila zloupotreba 

kada objekat na radi. 

Prilazna vrata 

poluautomatska. 

U cenu uraĉunati izradu 1 kom.     
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ili nabavku, ugradnju, 

puštanje u rad i izradu 

odgovarajuće 

dokumentacije potrebne 

za izdavanje Upotrebne 

dozvole za platformu, 

sve ateste, tehniĉke 

listove, ispitivanja, 

uputstva za upotrebu, 

obuku radnika koji će 

upravljati platformom. 

 UKUPNO BEZ PDV-A (I):  

 Iznos PDV-a:  

 Ukupno sa PDV-om (I):  

 

 

 
                     Упутство за попуњавање:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 3.); 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.); 

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, износ ПДВ-А и укупну цену са ПДВ-

ом. 
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PREDMER I PREDRAČUN 

Protivpožarne opreme 

 

 

R.

br 
Opis pozicije j. mere 

Kol

. 

j. cena 

bez 

PDV -a 

j. cena 

sa PDV 

- om 

Ukupna 

cena bez 

PDV -a 

Ukupna cena 

sa PDV -om 

5 1 2 3 4 5 6(3X4) 7(3X5) 

1 Aparat za gašenje suvim prahom, 

oznake S9 koji su usaglašeni sa 

standardom SRPS Z.C2.035 (Sluţbeni 

list SFRJ" broj 68/80)       

    kom. 3     

2 Aparat za gašenje suvim prahom, 

oznake CO2-5 koji su usaglašeni sa 

standardom SRPS Z.C2.040 (Sluţbeni 

list SFRJ" broj 68/80)       

    kom. 3     

3 Metalna tablica dimenzija 300x500mm 

sa natpisom "UPUSTVO ZA 

KORIŠĆENJE PP APARATA". U cenu 

uraĉunati nabavku, isporuku i montaţu.       

    kom. 6     

4 Metalna tablica dimenzija 300x500mm 

sa natpisom "POSTUPAK U SLUĈAJU 

POŢARA". U cenu uraĉunati nabavku, 

isporuku i montaţu.       

    kom. 6     

 UKUPNO BEZ PDV-A (I):  

 Iznos PDV-a:  

 Ukupno sa PDV-om (I):  

                     Упутство за попуњавање:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 3.); 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, износ ПДВ-А и укупну цену са 

ПДВ-ом. 
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R.br 

 

 

 Opis pozicije 

J.me

re kol 

j.cena bez 

PDV -a 

J. cena 

sa PDV 

-om 

Ukupna 

cena bez 

PDV -a 

Ukupna 

cena sa PDv 

-om 

6 1 2 3 4 5 6 (3*4) 7(3*5) 

 
1. PRIKLJUČAK OBJEKTA I RAZVODNE 
TABLE                 

  

1.01 Sve pozicije obuhvaćene ovim 
predmerom i predračunom 
podrazumevaju  kompletan 
potreban materijal i radnu snagu. 
Duţine kanala su orjentacione, 
tačne duţine odmeriti na licu mesta 
uz prisustvo nadzornog organa i 
tačno lociranog mesta priključka 
(TS) što je obaveza investitora 

    

  

1.02 Izvršiti demontaţu i čišćenje 
elemenata postojeće unutrašnje i 
gromobranske instalacije u objektu i 
predaja Investitoru zapisnički. Plaća 
se: 

pauš 1     

  

1.03 Nabavka, isporuka i postavljanje u 
već iskopanom kanalu PVC cevi  
Æ100mm za provlačenje 
energetskih kablova ispod trajno 
ureĎenih površina, ispod 
saobraćajnica i za provlačenje 
energetskih kablova do KPK 
ormana. Plaća se komplet materijal i 
radna snaga:  

m 12   

  

1.04 Izvršiti obeleţavanje trase, pripremu 
sa čišćenjem iste. Kopanje i 
zatrpavanje kanala u zemlji III 
kategorije za polaganje kablova 
dubine 0,8m, širine 0,4m, po dnu 
kanala nasuti sloj 0,1m peska i sitne 
zemlje očišćene od kamenja. Po 
polaganju kabla nasuti opet isti sloj i 
povrh svega poreĎati red zaštitnih 
PVC GAL štitnike i PVC opomensku 
traku. Sav materijal, nabijanje 
zemlje u slojevima i odvoţenje iste 
van gradilišta do 100m. Plaća se: m 15   

  

1.05 Isporuka, polaganje delom u kanalu 
i delom kroz cevi kabla tipa PP00-A 
4x150 mm2/1kV., povezivanje na 
oba kraja od trafo-stanice do KPK 
ormarića. Plaća se komplet materijal 
i radna snaga za kabl duţine:  m 25   

  

PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRIČNIH INSTALACIJA  

IZGRADNJE POSLOVNOG OBJEKTA - HEMODIJALIZE P+1 U LEBANU,  

ULICA CARA DUŠANA BROJ 70, NA K.P. BROJ 453/7 K.O. LEBANE 
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1.06 Isporuka opremljenog kablovskog 
priključnog ormana, sličnog tipu 
EDN2-250, prema tehničkim 
preporukama br.13. Isti ugraditi u 
zid, orman opremiti sledećom 
opremom:     

  

 3 kom. NNVU osigurača NVO-2-160 
A,     

  

 2 kom. strujne šine Cu 30x5 mm2,       

 4 kom. aralditna izolatora 0,5 kV,       

 i ostali potreban pribor. Plaća se 
komplet materijal i radna snaga: kom 1   

  

1.07 Nabavka, isporuka i postavljanje u 
zidu i podu PE cevi Æ70mm za 
provlačenje energetskih kablova od 
KPK ormana do GRT. Plaća se 
komplet materijal i radna snaga:  m 5   

  

1.08 Isporuka, polaganje i provlačenje 
delom kroz unapred postavljene 
cevi u zidu od KPK do GRT kabla 
tipa PP00 4 x 70 mm2 / 1kV. sa 
povezivanjem na oba kraja. Plaća 
se komplet materijal i radna snaga 
pometru duţnom kabla:  m 6   

  

1.09 Izvršiti isključivanje trafo-stanice, 
uvoĎenje kablova u T.S. i 
povezivanja napojnih kablova na 
N.N.R.P. Plaća se  :  pauš 1   

  

1.10 Isporuka materijala, montaţa, 
ugraĎivanje opreme i povezivanje 
glavne  razvodne table u stepeništu 
prizemlja objekta obeleţene sa GRT 
u ormanu od sintetički izolacionog 
materijala, snabdeven ureĎajem za 
zaključavanje i mostom od 
pokositrene bakarne pletenice, 
obloţen sa unutrašnje strane 
pertinaksom i ugraĎenom sledećom 
opremom:     

  

 1 kom. orman 1000x800x220 mm.       

 1 kom. pertinaks ploča 
1000x800x6mm,     

  

 1 kom. automatski prekidač C 250 
(250A) + RIT 33: 0,3-1-3A , "Minel" - 
Beograd,       

  

 1 kom. grebenasti prekidač GS 100-
51-U, tropolni (1, 0, 2)     

  

 6 kom. automatski prekidač C100-
50A, jednopolni, "Minel" - Beograd,   
                      

  

 12 kom. automatski prekidač MC32-
U-25A, jednopolni,  "Minel" - 
Beograd,       

  

 3 kom. automatski prekidač MC32-
U-20A, jednopolni,  "Minel" - 
Beograd,       
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 1 kom. automatski prekidač MC32-
U-16A, jednopolni, referentni broj 
2116; Minel-Beograd, B tip, crvene 
boje za PPC     

  

 2 kom. automatski prekidač MC32-
U-10A, jednopolni, referentni broj 
2110; Minel-Beograd, B tip,     

  

 10 kom. natpisne pločice NP-50.        

 5 kom. strujne šine Cu 20x4 mm2, 
L=1000mm,     

  

 8 kom. aralditna izolatora IP-1-a; 0,5 
kV,     

  

 1 kom. el. šema izvedenog stanja        

 i sav ostali potreban materijal 
(vodovi za povezivanje, redne 
stezaljke, papučice, pertinaks, 
zavrtnjevi idr.) po potrebi. U istu 
uvesti izvod sa temeljnog 
uzemljivača od trake 
P25x4mm2SRPS N.B4.901 ^OOO. 
Plaća se komplet materijal i radna 
snaga : kom 1   

  

1.11 Isporuka materijala, opremanje, 
učvršćivanje za zid i povezivanje 
razvodne table u prizemlju 
obeleţene sa RT-P1 u limenom 
ormanu, u mehaničkoj zaštiti IP33, 
obojenom osnovnom i završnom 
bojom, zaštićenog bojom za 
plastifikaciju, snabdevenom 
ureĎajem za zaključavanje i mostom 
od pokositrene bakarne pletenice, 
obloţenom sa unutrašnje strane 
pertinaksom i ugraĎenom sledećom 
opremom:     

  

 1 kom. limeni orman 
500x400x200mmm,     

  

 1 kom. grebenasti prekidač GS 40-
10-U,     

  

 5 kom. automatski prekidač MC32-
U-16A, jednopolni, referentni broj 
2116; Minel-Beograd, C tip,     

  

 2 kom. automatski prekidač MC32-
U-10A, jednopolni, referentni broj 
2110; Minel-Beograd, C tip,     

  

 8 kom. natpisne pločice NP-50.        

 Plaća se komplet materijal i radna 
snaga:                               kom 1   

  

1.12 Isporuka materijala, opremanje, 
učvršćivanje za zid i povezivanje 
razvodne table osmoze u prizemlju 
obeleţene sa RT-O u limenom 
ormanu, u mehaničkoj zaštiti IP33, 
obojenom osnovnom i završnom 
bojom, zaštićenog bojom za 
plastifikaciju, snabdevenom     
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ureĎajem za zaključavanje i mostom 
od pokositrene bakarne pletenice, 
obloţenom sa unutrašnje strane 
pertinaksom i ugraĎenom sledećom 
opremom: 

 1 kom. limeni orman 
500x400x200mmm,     

  

 1 kom. grebenasti prekidač GS 40-
10-U,     

  

 1 kom. automatski prekidač 16A, 
tropolni, Minel-Beograd, C tip,     

  

 6 kom. automatski prekidač MC32-
U-16A, jednopolni, referentni broj 
2116; Minel-Beograd, C tip,     

  

 2 kom. automatski prekidač MC32-
U-10A, jednopolni, referentni broj 
2110; Minel-Beograd, C tip,     

  

 8 kom. natpisne pločice NP-50.        

 Plaća se komplet materijal i radna 
snaga:                               kom 1   

  

1.13 Isporuka materijala, opremanje, 
učvršćivanje za zid i povezivanje 
razvodne table vešeraja u prizemlju 
obeleţene sa RT-V u limenom 
ormanu, u mehaničkoj zaštiti IP54, 
obojenom osnovnom i završnom 
bojom, zaštićenog bojom za 
plastifikaciju, snabdevenom 
ureĎajem za zaključavanje i mostom 
od pokositrene bakarne pletenice, 
obloţenom sa unutrašnje strane 
pertinaksom i ugraĎenom sledećom 
opremom:     

  

 1 kom. limeni orman 
500x400x200mmm,     

  

 1 kom. grebenasti prekidač GS 40-
10-U,     

  

 8 kom. automatski prekidač MC32-
U-16A, jednopolni, referentni broj 
2116; Minel-Beograd, C tip,     

  

 2 kom. automatski prekidač MC32-
U-10A, jednopolni, referentni broj 
2110; Minel-Beograd, C tip,     

  

 8 kom. natpisne pločice NP-50.        

 Plaća se komplet materijal i radna 
snaga:                               kom 1   

  

1.14 Isporuka materijala, opremanje, 
učvršćivanje za zid i povezivanje 
razvodne table toplotne podstanice 
u prizemlju obeleţene sa RT-Tp u 
limenom ormanu, u mehaničkoj 
zaštiti IP54, obojenom osnovnom i 
završnom bojom, zaštićenog bojom 
za plastifikaciju, snabdevenom     
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ureĎajem za zaključavanje i mostom 
od pokositrene bakarne pletenice, 
obloţenom sa unutrašnje strane 
pertinaksom i ugraĎenom sledećom 
opremom: 

 1 kom. limeni orman 
600x500x200mmm,     

  

 1 kom. grebenasti prekidač GS 63-
10-U,     

  

 3 kom. automatski prekidač C100-
40A, jednopolni, Minel-Beograd, C 
tip                       

  

 7 kom. automatski prekidač MC32-
U-16A, jednopolni, referentni broj 
2116; Minel-Beograd, C tip     

  

 2 kom. automatski prekidač MC32-
U-10A, jednopolni, referentni broj 
2110; Minel-Beograd, C tip,     

  

 8 kom. natpisne pločice NP-50.        

 Plaća se komplet materijal i radna 
snaga:                               kom 1   

  

1.15 Isporuka materijala, opremanje, 
učvršćivanje za zid i povezivanje 
razvodne table na spratu obeleţene 
sa RT-S1 u limenom ormanu, u 
mehaničkoj zaštiti IP33, obojenom 
osnovnom i završnom bojom, 
zaštićenog bojom za plastifikaciju, 
snabdevenom ureĎajem za 
zaključavanje i mostom od 
pokositrene bakarne pletenice, 
obloţenom sa unutrašnje strane 
pertinaksom i ugraĎenom sledećom 
opremom:     

  

 1 kom. limeni orman 
500x400x200mmm,     

  

 1 kom. grebenasti prekidač GS 40-
10-U,     

  

 8 kom. automatski prekidač MC32-
U-16A, jednopolni, referentni broj 
2116; Minel-Beograd, C tip,     

  

 5 kom. automatski prekidač MC32-
U-10A, jednopolni, referentni broj 
2110; Minel-Beograd, C tip,     

  

 13 kom. natpisne pločice NP-50.        

 Plaća se komplet materijal i radna 
snaga:                               kom 1   

  

1.16 Isporuka materijala, opremanje, 
učvršćivanje za zid i povezivanje 
razvodne table dijalize na spratu 
obeleţene sa RT-D u limenom 
ormanu, u mehaničkoj zaštiti IP33, 
obojenom osnovnom i završnom 
bojom, zaštićenog bojom za     
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plastifikaciju, snabdevenom 
ureĎajem za zaključavanje i mostom 
od pokositrene bakarne pletenice, 
obloţenom sa unutrašnje strane 
pertinaksom i ugraĎenom sledećom 
opremom: 

 1 kom. limeni orman 
800x700x200mmm,     

  

 1 kom. grebenasti prekidač GS 63-
10-U,     

  

 1 kom. zaštitni ureĎaj diferencijalne 
struje 63/0.03A (FID sklopka),     

  

 2 kom. automatski prekidač MC32-
U-16A, tropolni, Minel-Beograd, C 
tip,     

  

 45 kom. automatski prekidač MC32-
U-16A, jednopolni, referentni broj 
2116; Minel-Beograd, C tip,     

  

 11 kom. automatski prekidač MC32-
U-10A, jednopolni, referentni broj 
2110; Minel-Beograd, C tip,     

  

 65 kom. natpisne pločice NP-50.        

 Plaća se komplet materijal i radna 
snaga:                               kom 1   

  

 NAPOMENA: Razvodnu tablu za 
napajanje platforme za invalide RT-
PL daje isporučilac platforme.      

  

        

 UKUPNO PRIKLJUCAK OBJEKTA I RAZVODNE  TABLE:              

         

 2. NAPOJNI VODOVI                    

         

2.01 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka, polaganje i 
povezivanje voda tipa PP00-Y 5x6 
mm2, postavljenog u zidu ispod 
maltera, od GRT do razvodnih tabli 
RT-P1, RT-O, RT-V i RT-S1. Plaća 
se komplet materijal i radna snaga 
po metru duţnom kabla:  m 60   

  

2.02 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka, polaganje i 
povezivanje voda tipa PP00 4x16 
mm2 + PP00-Y 1x16 mm2 
postavljenog u zidu ispod maltera, 
od GRT do razvodnih tabli RT-Tp i 
RT-D. Plaća se komplet materijal i 
radna snaga po metru duţnom 
kabla:  m 28   
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2.03 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka, polaganje i 
povezivanje voda tipa PP00 4x25 
mm2 + PP00-Y 1x16 mm2 
postavljenog u zidu ispod maltera, 
od GRT do ATI panela dizel 
agregata. Plaća se komplet materijal 
i radna snaga po metru duţnom 
kabla:  m 20   

  

2.04 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka, polaganje i 
povezivanje voda tipa PP00-Y 5x4 
mm2, postavljenog u zidu ispod 
maltera, od GRT do razvodne table 
platforme za invalide RT-PL. Plaća 
se komplet materijal i radna snaga 
po metru duţnom kabla:  m 7   

  

2.05 Isporuka, polaganje i povezivanje 
voda tipa PP00-Y 5x10 mm2 , 
postavljenog delom na PVC 
odstojnim obujmicama i kanalicama, 
delom na nosačima kablova. Plaća 
se komplet materijal  i radna snaga 
po metru duţnom kabla:  m 10   

  

2.06 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka, polaganje i 
povezivanje voda tipa N2XH 3x2,5 
mm2, postavljenog u zidu ispod 
maltera, od GRT do PP centrale. 
Plaća se komplet materijal i radna 
snaga po metru duţnom kabla:  m 25   

  

 UKUPNO:        

         

 3.UNUTRAŠNJE 
OSVETLJENJE                  

  

3.01 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada sijaličnog mesta, sijaličnog 
mesta bolničkog seta za indirektno 
svetlo iizvoda za reklamu 
provodnikom tipa PP 2x1.5mm2 i 
PP-Y 3, 4, 5x1,5mm2 postavljenog 
u zidu ispod maltera. U cenu su 
uračunate PVC razvodne kutije, 
kleme i ostali potreban materijal. 
Ugraditi  “mikro” obične 10A, 250V, 
serijske prekidače 2x10A, 250V, i 
naizmenične 10A, 250V. Plaća  se 
komplet materijal i radna snaga po 
sijaličnom mestu prosečne duţine l= 
7m.:        kom 30   
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3.02 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada sijaličnog mesta provodnikom 
tipa PP 2x1.5mm2 i PP-Y 
3x1,5mm2 postavljenog u zidu ispod 
maltera. U cenu su uračunate  
razvodne kutije, kleme i ostali 
potreban materijal za vlaţne 
prostorije. Ugraditi  “mikro”  običan  
10A,  250V, i serijski prekidač 
zaptivene izrade u zidu, tako da 
izvan zida viri samo poklopac. 
Plaća  se komplet materijal i radna 
snaga po sijaličnom mestu prosečne 
duţine l= 7m.:  kom 13   

  

3.03 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada sijaličnog mesta provodnikom 
tipa PP00 2x1.5mm2 i PP00-Y 
3x1,5mm2 postavljenog delom na 
PVC odstojnim obujmicama ili 
kanalicama, delom na nosačima 
kablova, delom u zidu ispod 
maltera. U cenu su uračunate  
razvodne kutije, kleme i ostali 
potreban materijal za vlaţne 
prostorije. Ugraditi  “mikro”  običan  
10A,  250V, i serijski prekidač 
zaptivene izrade za na zid. Plaća  
se komplet materijal i radna snaga 
po sijaličnom mestu prosečne 
duţine l= 8m.:        kom 2   

  

3.04 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada sijaličnog mesta bolničkog 
seta za direktno  svetlo 
provodnikom tipa PP 2x1.5mm2 i 
PP-Y 3, 4, 5x1,5mm2 postavljenog 
u zidu ispod maltera. U cenu su 
uračunate PVC razvodne kutije, 
kleme i ostali potreban materijal. 
Plaća  se komplet materijal i radna 
snaga po sijaličnom mestu prosečne 
duţine l= 7m.:        kom 10   

  

3.05 Isporuka, montaţa i povezivanje 
kompletnih svetiljki sa 
inkadescentnom sijalicom od 60W i 
100W. Plaća se komplet svetiljka sa 
odgovarajućim priborom za vešanje:      

  

 ZA15 - “BUCK” – Beograd  
                                    kom 2   
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3.06 Isporuka, montaţa i povezivanje 
kompletnih svetiljki sa fluo-cevima 
od 18W. Plaća se komplet 
nadgadna svetiljka sa sjajnim 
rasterom i sa odgovarajućim 
priborom za vešanje:      

  

 BFN O 418 VS - “BUCK” - Beograd  kom 22     

 408 WING FL 118 - “BUCK” - 
Beograd    kom 1   

  

3.07 Isporuka, montaţa i povezivanje 
kompletnih svetiljki sa fluo-cevima 
od 18W. Plaća se komplet 
nadgadna svetiljka sa opalnim 
difuzorom i ramom i sa 
odgovarajućim priborom za vešanje:      

  

 BFN O 418 DP - “BUCK” - 
Beograd          kom 16   

  

3.08 Isporuka, montaţa i povezivanje 
kompletnih svetiljki sa fluo-kompakt 
cevima od 23W. Plaća se komplet 
svetiljka sa odgovarajućim priborom 
za vešanje:      

  

 GLOBO - “BUCK” - Beograd          kom 6     

3.09 Isporuka, montaţa i povezivanje 
kompletnih svetiljki sa fluo-cevima 
od 36W. Plaća se komplet 
nadgadna svetiljka u zaštiti IP54 od 
polikarbonata sa odgovarajućim 
priborom za vešanje:      

  

 BFN T 236 - “BUCK” - Beograd         kom 14     

3.10 Isporuka, montaţa i povezivanje 
kompletnih svetiljki sa metal 
halogenom  sijalicomod 150W. 
Plaća se komplet svetiljka sa 
odgovarajućom konzolom za na zid:      

  

 NEOS 1 150MH - “Minel Schreder” - 
Beograd  kom 1   

  

 UKUPNO:      

 4.INSTALACIJE 
PRIKLJUČNICA                  

  

4.01 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada monofaznog - šuko utikačkog 
mesta provodnikom tipa PP-Y 3 x 
2,5mm2 postavljenog u zidu ispod 
maltera. U cenu su uračunate PVC 
razvodne kutije, kleme i ostali 
potreban materijal. Ugraditi  
monofaznu utičnicu sa kontaktom za 
uzemljenje bele boje za u zid 10-
16A, 250V, u PVC razvodnu kutiju 
Æ60mm. Plaća se komplet materijal 
i radna snaga po utikačkom mestu 
prosečne duţine l= 8m.:        kom 16   
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4.02 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada monofaznog - šuko utikačkog 
mesta u prostoriji za osmozu, 
vešeraju i magacinu provodnikom 
tipa PP-Y 3x2,5mm2 postavljenog u 
zidu ispod maltera. Ugraditi 
priključnicu sa kontaktom za 
uzemljenje, bele boje, sa 
poklopcem, zaptivene izrade za na 
zid 16A,  250V u IP54 zaštiti, koju 
ugraditi u zid tako da izvan površine 
zida viri samo poklopac. Plaća  se 
komplet materijal i radna snaga po 
utikačkom mestu prosečne duţine 
l= 8m.:        kom 13   

  

4.03 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada monofaznog - šuko utikačkog 
mesta u toplotnoj 
podstaniciprovodnikom tipa PP00-Y 
3 x 2,5mm2 postavljenog delom na 
PVC odstojnim obujmicama ili 
kanalicama, delom na nosačima 
kablova,delom u zidu ispod 
maltera.Ugraditi priključnicu sa 
kontaktom za uzemljenje, bele boje, 
sa poklopcem, zaptivene izrade za 
na zid 16A, 250V u IP54 zaštiti. 
Plaća  se komplet materijal i radna 
snaga po utikačkom mestu 
prosečne duţine l= 8m.:        kom 5   

  

4.04 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada monofaznog - šuko utikačkog 
mesta provodnikom tipa PP-Y 3 x 
2,5 mm2 postavljenog u zidu ispod 
maltera za protočni bojler u 
prostorijama za dijalizu na spratu. U 
cenu su uračunate PVC razvodne 
kutije, kleme i ostali potreban 
materijal. Ugraditi  monofaznu 
utičnicu sa kontaktom za uzemljenje 
bele boje za u zid 10-16A,  250V, u 
PVC razvodnoj kutiji Æ60mm.i 
prekidač klip-klap bele boje za u zid 
2x16A, 250V, sa kontaktom za nulti i 
zaštitni vod. Plaća  se komplet 
materijal i      

  

 radna snaga po utikačkom mestu 
prosečne duţine l= 10m.:  kom 3   

  

4.05 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i kom 10   
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izrada duplog monofaznog - šuko 
utikačkog mesta provodnikom tipa 
PP-Y 3x2,5mm2 postavljenog u zidu 
ispod maltera. U cenu su uračunate 
PVC razvodne kutije, kleme i ostali 
potreban materijal. Ugraditi  duplu 
monofaznu utičnicu sa kontaktom za 
uzemljenje bele boje za u zid 
2x16A,  250V, u PVC razvodnu 
kutiju Æ60mm. Plaća  se komplet 
materijal i radna snaga po 
utikačkom mestu prosečne duţine 
l= 10m.:        

4.06 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada monofaznog izvoda 
provodnikom tipa PP-Y 3x2,5 mm2 
postavljenog u zidu ispod maltera za 
TV-R pojačalo. Plaća se komplet 
materijal i radna snaga po izvodu 
prosečneduţine l= 5m:  kom 1   

  

4.07 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada trofaznog izvoda za RACK 
orman provodnikom tipa PP-Y 
5x2,5mm2 postavljenog u zidu ispod 
maltera. Plaća  se komplet materijal 
i radna snaga po utikačkom mestu 
prosečne duţine l= 12m.:        kom 1   

  

4.08 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada monofaznog izvoda 
provodnikom tipa PP-Y 3 x 2,5 mm2 
postavljenog u zidu ispod maltera, 
za bojler u kupatilu. U cenu su 
uračunate PVC razvodne kutije, 
cevi, kleme i ostali potreban 
materijal. Ugraditi prekidač klip-klap 
bele boje za u zid 2x16A, 250V, sa 
kontaktom za nulti i zaštitni vod. 
Plaća  se komplet materijal i radna 
snaga po utikačkom mestu 
prosečne duţine l= 11m.:        kom 1   

  

4.09 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada monofaznog - izvoda za 
napajanje bolničkog seta 
provodnikom tipa PP-Y 3 x 2,5mm2 
postavljenog u zidu ispod maltera, U 
cenu su uračunate PVC razvodne 
kutije, cevi, kleme i ostali potreban 
materijal. Plaća  se komplet 
materijal i radna snaga po kom 31   
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utikačkom mestu prosečne duţine 
l= 15m.:        

4.10 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada trofaznog - šuko utikačkog 
mesta provodnikom tipa PP-Y 5 x 
2,5mm2 postavljenog u zidu ispod 
maltera. Ugraditi  trofaznu “šuko” 
utičnicu sa kontaktom za uzemljenje 
bele sa poklopcem, zaptivene izrade 
za na zid 16A, 400V u IP54 zaštiti, 
koju ugraditi u zid tako da izvan 
površine zida viri samo poklopac. 
Plaća  se komplet materijal i radna 
snaga po utikačkom mestu 
prosečne duţine l= 7m.:        kom 1   

  

4.11 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada trofaznog - šuko utikačkog 
mesta u toplotnoj podstanici 
provodnikom tipa PP00-Y 5 x 
2,5mm2 postavljenog delom na 
PVC odstojnim obujmicama ili 
kanalicama, delom na nosačima 
kablova. Ugraditi priključnicu sa 
kontaktom za uzemljenje, bele boje, 
sa poklopcem,  zaptivene izrade za 
na zid 16A, 380V u IP54 zaštiti. 
Plaća  se komplet materijal i radna 
snaga po utikačkom mestu proseč. 
duţine l= 10m.:                    kom 1   

  

 UKUPNO:         

 5. ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
SIGURNOSNOG 
OSVETLJENJA                   

  

5.01 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
izrada sijaličnog mesta sigurnosnog 
osvetljenja provodnikom tipa PP-Y 
3x1,5mm2 postavljenog u zidu ispod 
maltera. Plaća  se komplet materijal 
i radna snaga po sijaličnom mestu 
prosečne duţine 8m.        kom 13   
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5.02 Obeleţavanje trase vodova i 
bušenje gde je to potrebno, isporuka 
materijala i izrada sijaličnog mesta 
sigurnosnog osvetljenja 
provodnikom tipa PP00-Y 
3x1,5mm2 postavljenog delom po 
zidu na PVC odstojnim obujmicama 
ili kanalicama, delom po nosačima 
kablova, delom u zidu ispod 
maltera. Obujmice učvrstiti 
zavrtnjevima. Plaća  se komplet 
materijal i radna snaga po sijaličnom 
mestu prosečne duţine  4m.        kom 1   

  

5.03 Isporuka, montaţa i povezivanje 
kompletnih svetiljki sigurnosnog 
osvetljenja sa sopstvenim 
napajanjem tipa “Panic 1x 8 W” - 
“Buck” Beograd. Plaća se komplet 
svetiljka sa odgovarajućim priborom 
za vešanje:  kom 14   

  

 UKUPNO:    

 6. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG 
NAPONA 
DODIRA                                     

  

6.01 Nabavka, isporuka materijala i 
izrada i ugradnja na zidu pored GRT 
i   RT-Tp, limene kasete KIP sa 
šinom Cu 30x5mm i u istu uvesti 
vod iz temeljnog uzemljivača od 
trake P25x4mm. i povezati ga sa 
šinom zaštite u MRO. Na istu 
provodnicima tipa PP00-Y 1 x 16 
mm2, spojiti metalne mase, cevi 
kanalizacije, vodovoda i grejanja. U 
kutiju uvesti vodove za izjednačenje 
potencijala u objektu:     

  

 - pocinkovana traka P25 l= 3m,       

 - provodnik P-Y 1x16mm2 l=10m,       

 - provodnik P-Y 1x6mm2. l=10m,       

 Sve veze metalnih masa izvršiti 
strogo galvanski preko propisnih 
obujmica.      

  

 Plaća se sve komplet materijal  i 
radna snaga po izradi svih veza:  kom 1   

  

6.02 Isporuka materijala i izrada propisne 
galvanske veze svih metalnih masa 
u mokrom čvoru (vodokotlića, 
vodovodne i kanalizacione cevi, 
radijatora u PVC kutijama PS-49. 
Vezu izvesti posebnim zaštitnim 
provodnikom P-Y 1x4 mm2ţuto-
zelene boje L=15m, izvedenim iz 
najbliţe razvodne table poloţene u 
zidu ispod maltera. spojeve izvesti 
strogo galvanski preko propisnih 
obujmica (vidi crteţ u prilogu kom 1   
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projekta). Plaća se sve komplet 
materijal  i radna snaga po izradi 
svih veza u jednom kupatilu:  

6.03 Isporuka materijala i izrada izvoda 
za izjednačenje potencijala bolničkih 
setova posebnim zaštitnim 
provodnikom P/F 1 x 6 mm2ţuto-
zelene boje L=15m, izvedenim iz 
najbliţe razvodne table poloţene u 
zidu ispod maltera. Plaća se sve 
komplet materijal  i radna snaga po 
izvodu:  kom 10   

  

6.04 Isporuka materijala i izrada 
premošćenja vodomera, galvanski 
preko propisnih obujmica 
provodnikom Cu 16 mm2 ili trakom 
Fe-Zn 25x4mm2, duţine L=3m. 
Plaća se sve komplet materijal  i 
radna snaga po izradi svih veza:  kom 1   

  

        

 UKUPNO:     

 7.GROMOBRANSKA 
INSTALACIJA                                  
                     

  

7.01 Nabavka, isporuka materijala i 
ugradnja čelično-pocinkovane trake 
P25 Fe-Zn 25x4mm SRPS 
N.B4.901 COOO pocinkovane 
toplim postupkom. Traku poloţiti u 
temelju preko donje armature i 
zavariti je za istu. Sve prekide 
armature premostiti varenjem pre 
betoniranja i ostaviti izvode iz T.U. u 
duţini od L=3m za odvodne vodove 
i izvode duţine po 2m za GRT, 
oluke i voĎice platforme za invalide. 
Plaća se komplet materijal i radna 
snaga po metru duţnom trake sa 
povezivanjem trake u GRT ormanu:  m 100   

  

7.02 Isporuka i ugradnja na fasadi 
mernog spoja preko rastavne 
spojnice na zidu u limenoj kutiji 
"Elind" Valjevo. Istu ugraditi na 
1,8m, iznad tla. Plaća se sve 
komplet materijal i radna snaga po 
komadu; kom 4   

  

7.03 Nabavka ugradnja i povezivanje u 
stubovima odvodnih vodova od 
trake P20 SRPS N.B4.901^OOOO. 
Traku zavariti za armaturu. 
Prosečna duţina odvodnog voda 
iznosi l=4m. Plaća se komplet 
materijal i radna snaga; kom 4   
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7.04 Isporuka i ugradnja stezaljki za oluk 
P .SRPS  N.B4.908, plaća se:  kom 6   

  

7.05 Isporuka i ugradnja obujmica za 
slivnik, SRPS N.B4.914/P kom 4   

  

7.06 Izvršiti zavarivanjem prespajanje 
metalnih masa trakom P 25x4mm2 , 
prosečne duţine trake l=1,0m. 
Plaća se komplet materijal i radna 
snaga: kom 4   

  

7.07 Izvršiti nabavku, isporuku i ugradnju 
kroz krovnu konstrukciju cevi 
600x50x50mm, za provlačenje 
trake. Cev izolovati da ne doĎe do 
prodiranja vode kroz krovnu 
konstrukciju. Po provlačenju trake 
istu zaliti betonom pri čemu voditi 
računa da ne doĎe do dodira trake i 
cevi. Plaća se komplet materijal i 
radna snaga: kom 4   

  

7.08 Isporuka i ugradnja čelično-
pocinkovane trake Fe/Zn 20x3, P20 
SRPS N.B4.901 ^OOOO sa 
potporama F60 SRPS.N.B4.925 P 
na krovu objekta. Plaća se komplet 
materijal i radna snaga po metru 
duţnom trake. U cenu su uračunate 
i potpore na meĎusobnom 
rastojanju 1m. m 120   

  

7.09 Isporuka i ugradnja ukrsnog komada 
za prolazne trake 58x58 SRPS 
N.B4..936/II kom 15   

  

 UKUPNO:                                         
                             

  

 8.INSTALACIJA 
TELEFONA                                      
                                  

  

8.01 Izvršiti obeleţavanje trase, pripremu 
sa čišćenjem iste. Kopanje i 
zatrpavanje kanala u zemlji III 
kategorije za polaganje kablova 
dubine 0,8m, širine 0,4m, po dnu 
kanala nasuti sloj 0,1m peska i sitne 
zemlje očišćene od kamenja. Po 
polaganju kabla nasuti opet isti sloj i 
povrh svega poreĎati red zaštitnih 
PVC GAL štitnike i PVC opomensku 
traku. Sav materijal, nabijanje 
zemlje u slojevima i odvoţenje iste 
van gradilišta do 100m. Plaća se: m 20   

  

8.02 Nabavka, isporuka i postavljanje u 
već iskopanom kanalu polietilenske 
cevi PE Æ50mm za provlačenje 
telefonskog kabla od kablovskog 
okna do ITO priključnog ormarića. 
Plaća se komplet materijal i radna 
snaga:  m 45   
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8.03 Izvršiti nabavku, isporuku, polaganje 
delom u POK kanalice u objektu 
Doma zdravlja, delom kroz PE cevi 
kabla tipa TK59 GM 5x4x0,4mm i 
povezivanje na oba kraja od mesta 
priključka telefonski orman u Domu 
zdravlja do mesta koncentracije u 
hodniku u prizemlju objekta. Plaća 
se komplet materijal i radna snaga:  m 40   

  

8.04 Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju 
u zidu, opremanje i povezivanje 
telefonskog ormana tipa ITO-LIA u 
koji ugraditi sledeću opremu:     

  

 1 kom. reglete tip Krone 10 x 2,       

 1 kom. kablovske uvodnice PG16        

 i ostali nespecifiran materijal. Plaća 
se komplet materijal  i radna snaga 
po izradi svih veza:  kom 1   

  

8.05 Isporuka materijala i izvršiti dovod 
sa uzemljivača. Uzemljivanje u PTT 
ormarić uvesti provodnikom 
P16mm2 ili trakom P25, duţine 5m. 
preko propisnog mernog spoja. 
Plaća se komplet materijal i radna 
snaga:        kom 1   

  

8.06 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
polaganje provodnika tipa IY(St)-Y  
2 x 2 x 0,8mm2 uvučenim u 
instalacione cevi Æ13.5mm 
poloţenim u zidu ispod maltera od 
mesta koncentracije do TT 
priključnice, RACK ormana i PP 
centrale. Plaća se komplet materijal 
i radnasnaga po izvodu prosečne 
duţine l= 20m.:    
                                                kom 6   

  

8.07 Nabavka, isporuka, ugradnja i 
povezivanje PVC razvodne kutije 
Æ60mm. i tropolne telefonske 
utičnice bele boje sa dva WEST 
priključka 2xRJ11. Plaća sekomplet 
materijal i radna snaga:  kom 4   

  

 UKUPNO:    

 9.TV-R 
INSTALACIJE                                  
                           

  

9.01 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učršćivanje za zid, opremanje i 
povezivanje  limeni orman SOR 
500/60 za smeštaj opreme za TV-R. 
Opremu i povezivanje daje 
kablovski operater. Plaća se: , kom 1   
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9.02 Nabavka, isporuka materijala i 
izrada instalacije kablom RG6 u 
instalacione cevi Æ16mm. sa kojim 
izraditi instalaciju televizije od TV-R 
ormana do mesta predviĎenog za 
ugradnju TV-R priključnice sa 
povezivanjem na oba kraja. 
Instalaciju izvesti u dve faze. U prvoj 
fazi izvesti cevnu instalaciju 
postavljanjem PVC fleksibilne cevi 
Æ16mm u zidu ispod maltera, a u 
drugoj fazi izvesti TV-R instalaciju 
uvlačenjem vodova. Prosečna 
duţina voda je    l= 12m. Plaća  se 
komplet materijal, instalacione cevi i 
radna snaga:  kom 3   

  

9.03 Nabavka, isporuka, ugradnja i 
povezivanje u zidu PVC razvodne 
kutije Æ60mm. na mestu lokacije 
TV-R priključnice. U istu ugraditi 
antensku završnu utičnicu, 
proizvodnje TELEVES i povezati je. 
Plaća se komplet materijal i radna 
snaga:        kom 3   

  

9.04 Finalno povezivanje i puštanje u rad 
sistema, svih modula glavne stanice 
i predpojačavača, svih ulaznih i 
izlaznih koaksijalnih kablova glavne 
stanice na konektore i module ili 
pasivne opreme glavne stanice, 
povezivanje uzemljenja glavne 
stanice. Merenje svih ulaznih i 
izlaznih nivoa signala, podešavanje 
potrebnih nivoa signala u svim 
tačkama sistema i unošenje 
podataka u protokol merenja, 
odnosno primopredaja sistema - 
početak garantnog roka. Ostali 
nespecifirani radovi i materijal, plaća 
se paušalno do 10%:               pauš 1   

  

 UKUPNO:                                         
                             

  

 10. ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
RAČUNARSKE MREŢE                    

  

10.01 Nabavka,isporuka i montaţa Rek 
ormana 15U/19" nazidni sa 
ugraĎenim ventilatorom - fleksibilna 
konstrukcija, bočne strane se mogu 
skinuti, staklena vrata sa bravom, 
mobilne prednje i zadnje šine 19", 
ulaz kabla na vrhu i dnu, sa 
predspojnim panelom Cat. 6. sa 24 
modularnih adaptera za S-UTP 
kablove, maksimalne visine 1U, sa 
prespojnog panela Cat.3 za 
montaţu u 19" Rack orman za 
završavanje telefonskog kabla u     
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Rack ormanu, opremljenog sa 25 
modula RJ-45 maksimalne visine 
1U. 

 Sve komplet materijal i radna snaga. kom 1     

10.02 Obeleţavanje trase vodova, 
isporuka materijala i polaganje 
provodnika tipa DATA kabl UTP 
Cat. 6E 4x2x0,5mm za 600 MHz 
uvučenim u instalacione cevi 
Æ16mm i Æ13mm poloţenim u zidu 
ispod maltera, a od mesta 
koncentracije (RACK orman) do 
priključnice za računare. Plaća se 
komplet materijal, instalacione cevi i 
radna snaga po izvodu prosečne 
duţine l= 17m:        kom 14   

  

10.03 Nabavka, isporuka, ugradnja i 
povezivanje komunikacionih 
utičnica, sa dvostrukim modularnim 
RJ-45 (2xRJ-45) konektorima cat.6 
za U-FTP kabl za ugradnju na zid. 
Plaća se komplet materijal i radna 
snaga:        kom 14   

  

 UKUPNO:     

 11. ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
BOLNIČKE SIGNALIZACIJE     

  

11.01 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učvršćivanje na zid i povezivanje 
univerzalne bolničkog seta sličnog 
tipu UBS 2110 K1,2 BIS 2030, 
proizvodnje “PME” - Niš. Plaća se 
komplet bolnički set sa standardnim 
priključcima (3 monofazne 
priključnice, direktna i indirektna 
rasveta, priključnice za izjednačenje 
potencijala, pribor za učvršćivanje 
na zid, materijal  i radna snaga po 
bolničkom setu:      

  

 UBS 2110 K1 CPD BIS 2030          kom 5     

 UBS 2110 K1 CPL BIS 
2030                           kom 5   

  

11.02 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učvršćivanje na pultu i povezivanje 
centralnog panela ekvivalentnog 
tipu CP2004 sa napojnom jedinicom 
NJ 2011, proizvodnje “PME” - Niš. 
Plaća se komplet materijal  i radna 
snaga po panelu:  kom 1   

  



Page 43 of 94 

 

11.03 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učvršćivanje na zidu i povezivanje 
sobnog terminala ispred bolesničke 
sobe sa signalnim svetiljkama, 
priključnim terminalom i ručnim 
setom za bolničku signalizaciju 
ekvivalentno tipu 2003, proizvodnje 
“PME” - Niš. Plaća se komplet 
materijal  i radna snaga:      

  

 Sobni terminal ST 2003            kom 4     

 Sobna sigurnosna lampa SSL 
2002               kom 4   

  

 Pozivna komunikacija PK 2001   
                        kom 2   

  

 Ručni set RS 2003          
                                       kom 10   

  

11.04 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
polaganje provodnika tipa IY(St)-Y  
3x2x0,8mm2  uvučenim u 
instalacione cevi Æ13.5mm 
poloţenim u zidu ispod malteraod 
mesta centrale bolničke signalizacije 
do sobnog terminala ispred 
bolesničkih soba. Plaća se komplet 
materijal, instalacione cevi i radna 
snaga po izvodu prosečne duţine l= 
10m:        kom 4   

  

11.05 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
polaganje provodnika tipa IY(St)-Y 
2x2x0,8mm2 uvučenim u 
instalacione cevi Æ13.5mm 
poloţenim u zidu ispod maltera,  od 
terminala ispred bolesničkih soba do 
pozivne kombinacije PK2001 i 
signalnih lampi. Plaća se komplet 
materijal, instalacione cevi i radna 
snaga po izvodu prosečne duţine l= 
6m:        kom 6   

  

11.06 Obeleţavanje trase vodova, 
dubljenje zidova i bušenje gde je to 
potrebno, isporuka materijala i 
polaganje provodnika tipa IY(St)-Y 
3x2x0,8mm2 uvučenim u 
instalacione cevi Æ13.5mm 
poloţenim u zidu ispod maltera, od 
terminala ispred bolesničkih soba do 
bolničkog seta. Plaća se komplet 
materijal, instalacione cevi i radna 
snaga po izvodu prosečne duţine l= 
11m:        kom 10   
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11.07 Isporuka, montaţa i povezivanje 
kompletnih zatvorenih baktericidnih 
ureĎaja (svetiljki) sa cevima od 
30W. Plaća se komplet svetiljka sa 
odgovarajućim brojačem sati rada, 
priključnicom za povezivanje i 
priborom za vešanje ekvivalentna 
tipu:      

  

 BCS 2016 - “PME”  
Niš                                                 kom 3   

  

11.08 Finalno povezivanje, puštanje u rad 
sistema i primopredaja sistema - 
početak garantnog roka. Ostali 
nespecifirani radovi i materijal, plaća 
se paušalno 10%:        pauš 1   

  

 UKUPNO:       

 12. ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
AUTOMATSKE DOJAVE POŢARA     

  

12.01 Izvršiti nabavku, isporuku, ugradnju 
na zidu, opremanje i povezivanje 
kompletne dojavno poţarne centrale 
ALPHA1100-1L u kojoj se nalazi:      
1 adresna linija (petlje), do 127 
adresna elementa po petlji,  LCD 
displej 2x40 karaktera, ispisivanje 
na srpskom jeziku, sat realnog 
vremena, memorija dogaĎaja (400 
dogaĎaja), 2 serijska kanala za vezu 
sa eksternim štampačem, 
paralelnim tabloom ili PC računarom 
za centralni nadzor, 4 kontrolisana 
izlaza za sirene, 4 open collector 
tranzistorska izlaza, 4 relejna izlaza 
(beznaponski kontakti 220 VAC, 
5A), telefonski javljač T-VOX, 
komplet sa rezervnim napajanjem 
za 72h neprekidnog rada u mirnom 
stanju i dodatnih 0.5 sata u alarmu 
(proizvoĎač QUADEL).Plaća se 
komplet materijal  i radna snaga po 
izradi svih veza i puštanje u rad:  kom 1   

  

12.02 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učvršćivanje na plafon i povezivanje 
analogno-adresibilnog optičkog 
detektora dima ekvivalentan tipu 
ALG-E, sa podnoţjem tipa YBN-R/3, 
sa mogučnošću individualnog 
podešavanje praga osetljivosti %/m, 
autokompenzacijom zaprljenosti, 
"flat response" tehnologijom, 
atestiran (proizvoĎač HOCHIKI 
Japan). Postavljanje na visini do 
3,5m. Plaća se komplet materijal  i 
radna snaga po javljaču:  kom 14   
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12.03 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učvršćivanje na plafon i povezivanje 
analogno-adresibilnog termičkog 
detektora dima ekvivalentnog tipu 
ACB-E sa podnoţjem YBN-R/3: 
kombinovani termomaksimalni-
termodiferencijalni, individulno 
podešavanje alarmnih pragova u °C, 
odnosno C/min, LPCB i VdS atest 
(proizvoĎač HOCHIKI Japan). Plaća 
se komplet materijal  i radna snaga 
po javljaču:  kom 2   

  

12.04 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učvršćivanje za zid i povezivanje 
adresIbilnog ručnog javljača poţara, 
tipa HCP-E, sa zaštitnim poklopcem 
PS200 sa kučištem za nazidnu 
montaţu i OG uvodnicama, 
atestiran (proizvoĎač HOCHIKI 
Japan).Plaća se komplet materijal  i 
radna snaga po javljaču:  kom 9   

  

        

12.05 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učvršćivanje za zid i povezivanje 
linijski napajane adresibilna sirena 
YBO-BS: piezo, samostalna za 
nazidnu montaţu, opseg adresiranja 
1 č255, napajanje sa adresne linije, 
podesiva akustička snaga 85 dB do 
95 dB (proizvoĎač HOCHIKI 
Japan).Plaća se komplet materijal  i 
radna snaga po sireni:  kom 5   

  

12.06 Izvršiti nabavku, isporuku, i 
postavljanje oznaka detektora,  
(pakovanje 100 kom.). Plaća se 
komplet materijal  i radna snaga po 
pakovanju:  kom 1   

  

12.07 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učvršćivanje za zid ili plafon i 
povezivanje izolatora kratkog spoja 
signalnih adresibilnih linija u formi 
adresibilnog podnoţja za detektor, 
proizvoĎač HOCHIKI Japan, YBN-
R/SCI. Plaća se komplet materijal  i 
radna snaga po izolatoru:  kom 2   

  

12.08 Nabavka, isporuka materijala i 
izrada instalacije vodovima sličnim 
kablu JH(St)-H 2x2x0,8mm2 sa 
kojim izraditi instalaciju poţarnog 
alarma (povezivanje javljača na PP 
centralu, vezu PP centrale i 
telefonske centrale). Instalaciju 
izvesti u dve faze. U prvoj fazi 
izvesti cevnu instalaciju 
postavljanjem PVC fleksibilne cevi 
Æ13.5mm u zidu ispod maltera, a u 
drugoj fazi, izvesti instalaciju dojave kom 28   
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poţara uvlačenjem vodova. 
Prosečna duţina voda je l= 10m. 
Plaća  se komplet materijal i radna 
snaga:  

12.09 Ispitivanje i merenje otpora cele 
instalacije, opremanje revizione 
knjige i pribavljanje atesta, obuka 
korisnika i puštanje instalacije u rad, 
plaća se paušalno:        kom 1   

  

 UKUPNO:    

 13. NOSAČI KABLOVA – REGALI 
        

  

13.01 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učvršćivanje za zid, konstrukciju i 
plafon, perforiranih nosača kablova 
tipa PNK-220, l=2m, u jednom i više 
nivoa sa kompletnim priborom za 
spajanje, pravim spojnicama SPNK, 
ugaonim spojnicama S.II.9, 
račvastim spojnicama S.III.8, 
krstastim spojnicama S.IV.8 
spojnicama za vertikalno skretanje 
S.I.3, zidnim drţačima ZD-I; ZD-II, 
ZD-III, drţačima za konstrukciju DK-
II i plafonskim drţačima. Ove drţače 
postaviti na meĎusobnom rastojanju 
od 1,5m. Plaća se komplet materijal  
i radna snaga po izradi svih veza:  kom 3   

  

13.02 Izvršiti nabavku, isporuku, 
učvršćivanje za zid, konstrukciju i 
plafon, perforiranih nosača kablova 
tipa PNK-100, l=2m, u jednom i više 
nivoa sa kompletnim priborom za 
spajanje, pravim spojnicama SPNK, 
ugaonim spojnicama S.II.9, 
račvastim spojnicama S.III.8, 
krstastim spojnicama S.IV.8 
spojnicama za vertikalno skretanje 
S.I.3, zidnim drţačima ZD-I; ZD-II, 
ZD-III, drţačima za konstrukciju DK-
II i plafonskim drţačima. Ove drţače 
postaviti na meĎusobnom rastojanju 
od 1,5m. Plaća se komplet materijal  
i radna snaga po izradi svih veza:  kom 3   

  

13.03 Izvršiti nabavku, isporuku i 
obeleţavanje regala nosača kablova 
metalnim pločicama sa oznakom 
koje kablove prenosi, kao i mesto 
priključka i šta se tim kablom 
napaja. Plaća se komplet materijal  i 
radna snaga po izradi svih veza:  pauš 1   

  

 UKUPNO:                                                                  
 

  

 14. DIZEL ELEKTRIČNI       
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AGREGAT                                        
                          

14.01 Izvršiti isporuku, pripremu terena, 
postavljanje, povezivanje i puštanje 
u rad Powerlink akustičkog 
kontejnera sa dizel električnim 
agregatom snage 44 kVA za  
spoljnu montaţu dimenzija 
2400x850x1260 mm. Agregat se 
isporučuje u kompletu sa 
razvodnom tablom dizel električnog 
agregata sa automatikom i 
motornim prekidačem ATI Panel 
prilagoĎen za ugradnju na zid. Plaća 
se sav potreban materijal, oprema i 
rad: 

kom
plet 1   

  

 UKUPNO:                                         
                             

  

 15. ZAVRŠNI RADOVI 
                                                          
           

  

15.01 Izvršiti krpljenje, gipsiranje i 
malterisanje otvora i zidova koji su 
oštećeni prilikom izvoĎenja radova 
na električnim instalacijama i 
odvoţenje šuta van gradilišta do 
100m. Plaća se: pauš 1   

  

15.02 Ispitivanje i merenje otpora cele 
instalacije, opremanje revizione 
knjige i      

  

 pribavljanje atesta, plaća se 
paušalno. kom 1   

  

 UKUPNO:    

 
                     Упутство за попуњавање:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке; 

 у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 

наведене у колони 3.); 

            На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 3.);  

       На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом .    
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  REKAPITULACIJA  

1. PRIKLJUČAK OBJEKTA NA NISKONAPONSKU ELEKTRO MREŢU I 
RAZVODNE TABLE 

 

2. NAPOJNI VODOVI                                                                               
 

 

3. ELEKTRIČNE INSTALACIJE OSVETLJENJA                                            
 

 

4. ELEKTRIČNE INSTALACIJE PRIKLJU^NICA                                           
 

 

5. ELEKTRIČNE INSTALACIJE SIGURNOSNOG OSVETLJENJA                 
        

 

 

6. ZAŠTITA OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA                         
 

 

7. GROMOBRANSKA INSTALACIJA                                                  
 

 

8. INSTALACIJA TELEFONA                                                                  
 

 

9. TV-R INSTALACIJE                                                     
 

 

10. ELEKTRIČNE INSTALACIJE RAČUNARSKE MREŢE                      
 

 

11. ELEKTRIČNE INSTALACIJE BOLNIČKE SIGNALIZACIJE                   
 

 

12. ELEKTRIČNE INSTALACIJE AUTOMATSKE DOJAVE POŢARA            
 

 

13. NOSAČI KABLOVA – REGALI                                                                     
 

 

14. DIZEL ELEKTRIČNI AGREGAT                                                    
 

 

15. ZAVRŠNI RADOVI                                                                        
 

 
 
 

1. Табелу „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ попунити на следећи начин: 

2. У 1 уписати укупно „Прикључак објекта на нисконапонску електро мрежу и разводне табле 

» без ПДВ-а; 

3. У 2 уписати укупно „ИНСТАЛАЦИЈ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПРОСТОРИЈА ЗА ДИЈАЛИЗУ» без ПДВ-а; 

4. У 3 уписати укупно „ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОСВЕТЉЕЊА » без ПДВ-а; 

5. У 4 уписати укупно „ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ПРИКЉУЧНИЦА» без ПДВ-а; 

6. У 5 уписати укупно „ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СИГУРНОСНОГ ОСВЕТЉЕЊА » без 

ПДВ-а; 

7. У 6 уписати укупно „ЗАШТИТА ОД ИНДИРЕКТНОГ НАПОНА ДОДИРА» без ПДВ-а; 

8. У 7 уписати укупно „ГРОМОБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА » без ПДВ-а; 

9. У 8 уписати укупно „ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФОНА» без ПДВ-а; 

10. У 9 уписати укупно „ТВ –Р ИНСТАЛАЦИЈЕ » без ПДВ-а; 

11. У 10 уписати укупно „ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ» без ПДВ-а; 

12. У 11 уписати укупно „ИНСТАЛАЦИЈ ВЕНТИЛАЦИЈЕ БОЛНИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ » без ПДВ-а; 

13. У 12 уписати укупно „ИНСТАЛАЦИЈ ВЕНТИЛАЦИЈЕ АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА» без ПДВ-а; 

14. У 13 уписати укупно „НОСАЧИ КАБЛОВА РЕГАЛИ » без ПДВ-а; 

15. У 14 уписати укупно „ДИЗЕЛ ЕЛЕКТРИЧНИ АГРЕГАТ» без ПДВ-а; 

16. У 15 уписати укупно „ЗАВРШНИ РАДОВИ » без ПДВ-а; 

Ukupno bez PDv-a ( 1+2.............+15 ): 
 

Iznos PDV-a: 
 

Ukupno sa PDV-om ( 1+2.............+15) 
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17. На  крају уписати укупну цену без ПДВ-а (1+2+.........15), износ ПДВ-А и укупну цену са 

ПДВ-ом.  

 

 

 

ZBIRNA REKAPITULACIJA 
   

1 Gradjevinski i gradjevinsko-zanatski radovi  

2 Instalacija vodovoda i kanalizacije  

3 Mašinske instalacije   

4 Lift-platforma  

5 Protivpožarna oprema  

6 Elektro instalacije  

Ukupno bez PDv-a ( 1+2+3+4+5+6 ): 
 

Iznos PDV-a: 
 

Ukupno sa PDV-om ( 1+2+3+4+5+6)  

 

 

1. Табелу „ ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ попунити на следећи начин: 

2. У 1 уписати укупно „ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ » без 

ПДВ-а; 

3. У 2 уписати укупно „ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ» без ПДВ-а; 

4. У 3 уписати укупно „МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ » без ПДВ-а; 

5. У 4 уписати укупно „ЛИФТ-ПЛАТФОРМА» без ПДВ-а; 

6. У 5 уписати укупно „ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА » без ПДВ-а; 

7. У 6 уписати укупно „ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ» без ПДВ-а; 

8. На  крају уписати укупну цену без ПДВ-а (1+2+3+4+5+6), износ ПДВ-А и укупну цену са 

ПДВ-ом.  
 

 

 

 

 

 

                  Место:_____________                                                                        Понуђач: 

                  Датум:_____________                        М.П                         ________________________                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                

                                                                                                                  овлашћено лице понуђача   
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 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 чл. 75. Закона, и то: 

 

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

ст. 1. тач. 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 преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона); 

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

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

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

       1. да располаже неопходним финансијским капацитетом што подразумева: 

    да није био неликвидан у претходних 12 (дванаест) месеци непрекидно (у 

континуитету), који претходе месецу објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки;  

    да је у претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015) остварио 

пословни приход у укупном износу од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-

а. 

 

      2. да располаже неопходним пословним капацитетом  што подразумева: 

Да је извео радове: грађевинске, грађевинско-занатске, електро радове, и термотехничке 

у предходне 3 (три) године (2013, 2014 и 2015) у укупној вредности од најмање 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

 3.  да располаже довољним кадровским капацитетима што подразумева: 

 Да има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по 

другом основу (уговор о привременим и повременим пословима, Уговор о 

делу и уговор о допунском раду) и то : 

 -    Једног одговорног извођача радова дипломираног грађевинског инжењера са 

једном од лиценци ИКС-а бр. 400,401, 410, 411,412,413,414,415,418,419,700,800; 

-   Једног одговорног извођача радова дипломираног машинског инжењера са 

једном од лиценци ИКС-а бр. 430,730,830; 

-  Једног одговорног извођача радова дипломираног инжењера електротехните са 

једном од лиценци  ИКС бр. 450,750,850; 

                           -   најмање 10 радника грађевинске струке; 
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                           -  најмање 3 радика машинске струке; 

                           -  најмање 3 радика електро струке;  

 

 

     4.  да располаже довољним техничким капацитетима што подразумева:  

 најмање 1 лако доставно возило 

 

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, као и 

услов из члана 75. став 2. закона. 

 

1.4.  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно.  

Сваки члан групе понуђача треба да испуњава и услов из члана 75. став 2. закона. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

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

доказује достављањем следећих доказа:  

 

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.Напомена: Уколико уверење Основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 

доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично 

дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

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

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 

да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

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

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

или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2.– 

Доказ:  
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ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђача којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

  

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

понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа:  

 

1. Доказ неопходног финансијског капацитета:  

 

 Потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије – Одсек 

принудне наплате, за период од 12 (дванаест) месеци пре дана објављивања позива 

 Извештај о бонитету за јавне набавке БОН – ЈН који издаје Агенције за привредне 

регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и успеха 

за 2013, 2014. и 2015. годину. 

 

2. Доказ неопходног пословног капацитета: 

Потврде о изведеним грађевинским, грађевинско-занатским, електро и термотехничким 

радовима у предходне три године (2013, 2014 и 2015), у укупној вредности од најмање 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

Уз потврду обавезно доставити:  

1. Фотокопију комплетне окончане ситуације као доказ о изведеним радовима, и  

2. Фотокопију уговора. Уколико је уговор анексиран, доставити и све анексе тог уговора.  

-Потврде наручиоца о реализацији закључених уговора морају бити на оригиналном 

обрасцу из конкурсне документације (Образац 5) поглавље VI. 

 

3. Доказ неопходног кадровског капацитета:   

 За запослене у радном односу на неодређено и одређено време ППП ПД образац за месец 

који претходи месецу у коме је објављен јавни позив, оверен печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача, као фотокопију уговор о раду; 

 За ангажоване по основу уговора из ван радног односа доставити фотокопију уговор о 

привременим и повременим пословима или уговора о делу или уговора о допунском 

раду, из кога се може утврдити да су лица ангажована код понуђача; 

 За одговорног извођача радова фотокопију лиценци ИКС и потврде о важности истих.  

 

4. Доказ неопходног техничког капацитета: 
а) за средства набављена до 31.12.2015. године – пописна листа или аналитичкa картицa 

основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа 

мора бити са датумом 31.12.2015. године, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом 

понуђача;  

б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa;  

в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу који у прилогу мора 

имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и отпремницу уколико је средство 

набављено од стране закуподавца након 1.1.2016. године, на којој ће маркером бити означена 

закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.  



Page 54 of 94 

 

г) за сопствена возила као и за возила која су прибављена путем уговора о закупу или лизингу 

фотокопије саобраћајних дозвола и извод из читача саобраћајних дозвола и фотокопију полисе 

осигурања. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона., као и доказ из 

члана 75. став 2. закона. 

 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона,  као и доказ  из 

члана 75. став 2. закона. 

 

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

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

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

прописани начин. 

 

Наручилац доказе о испуњености услова може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

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

доказа 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. 

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 

не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 

78. ЗЈН. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 

 

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

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

државе. 
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V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  

 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 

цена без ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном 

ценом:  

 

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог 

понуђеног рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 

понудио дужи рок плаћања. 

-Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем 

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 

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

једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем 

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

исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 

провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 

папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 
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VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

               Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

4) Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 4); 

5) Потврда о реализацији уговора (Образац 5). 

6) Изјава понуђача о посети локације (Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

              Понуда бр ________________ од _____________ за ЈН радова  „Завршетак изградње 

зграде за хемодијализу у Лебану„ ЈН број 10- ВВ/2016 
  

 

                1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

  

Назив понуђача (пословно име или 

скраћени назив из одговарајућег 

регистра): 

 

 

Адреса понуђача (адреса седишта):  

Матични број понуђача: 

 
 

Порески идентификациони број 

понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 
 

Телефон: 

 
 

Телефакс: 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 
 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 

 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

 

                  А.  САМОСТАЛНО 

                  Б. СА ПОДПОНУЂАЧЕМ 

                  В. КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

                 (заокружити) 

 
                  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 ПОДПОНУЂАЧУ 

 

 

  

 

1) 
 

Назив подпонуђача: 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подпонуђач: 
 

 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подпонуђач: 
 

 

2) 
 

Назив подпонуђач: 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
 

Име особе за контакт: 
 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подпонуђач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подпонуђач: 
 

 

 

 

                Напомена: 

               Табелу „Подаци о подпонуђач“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са 

               подпонуђачем, а уколико има већи број подпонуђача од места предвиђених у табели, 

               потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

               достави за сваког подпонуђача. 
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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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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: „Завршетак изградње зграде за хемодијализу у 

Лебану„ ЈН број 10- ВВ/2016 

                   

 

Понуђена цена без ПДВ-а 

 

 

динара 

 

Износ ПДВ-а 

 

 

динара 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

динара 

 

 

Рок плаћања 
(не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 

дана од дана пријема привремене, односно окончане 

ситуације) 

 

______ дана од дана пријема 

привремене,односно окончане 

ситуације 

 

Рок извршења радова 

(рок за извршење радова не може бити дужи од 

90 радних дана од дана увођења у посао) 

 

______ дана од дана увођења у 

посао. 

 

Гарантни рок  

(гарантни рок за изведене радове не може бити 

краћи од 2 године од дана примопредаје радова) 

 

_____  дана од дана 

примопредаје радова. 

 

Рок важења понуде (минималан рок 30 дана од 

дана отварања понуда) 

 

______ дана од дана отварања 

понуда 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                                   ПОНУЂАЧ   

Датум:___________________                                                  _____________________________ 

                                М.П.          потпис овлашћеног лица понуђача  
Напомене: 

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

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

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

потписати и печатом оверити образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], 

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

ВРСТА ТРОШКА 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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 (ОБРАЗАЦ 3) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,(Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке радова број 10- ВВ/2016 „Завршетак изградње зграде за хемодијализу у 

Лебану„ 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. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

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

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 

уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати 

до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 

1. тачка 2) ЗЈН. 

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 4) 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА  75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА 

 

 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

  

 Понуђач: ________________________________________________, из 

______________________, у поступку јавне набавке радова број 10- ВВ/2016 „Завршетак 

изградње зграде за хемодијализу у Лебану“, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне као и да нема 

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

  

 

 

  

  

  

  

У _____________________                                                    Потпис овлашћеног лица понуђача 

  

Дана:_________________                  М.П.                           ______________________________  

  

  

  

  

 

 

  

Напомена:  

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима 

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 5) 
 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

 

 

_____________________________________  

                Назив наручиоца  

_____________________________________  

                     Адреса  

 

Овим потврђујемо да је понуђач  

__________________________________________________________________________________

______,  

 

из 

__________________________________ул.______________________________________________

___ ,  

 

за потребе Наручиоца 

 

__________________________________________________________________________________

_____ ,  

 

а) самостално; б) као носилац посла; в) као члан групе; г) као подизвођач  

(заокружити одговарајући начин наступања) 

  

квалитетно и у уговореном року извео радове  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(навести врсту радова)  

 

у вредности од укупно ___________________________________динара без ПДВ,  а на основу 

уговора  

 

број ______________ од _________________.  

 

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.  

 

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  

 

Телефон: _________________  

 

         Датум:                                                                                 Потпис овлашћеног лица Наручиоца 

  

    ___________                                                                      __________________________________  

М.П. 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

 

 

 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

 

 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке број 10- ВВ/2016 

„Завршетак изградње зграде за хемодијализу у Лебану“ и стекли увид у техничку 

документацију и све информације које су неопходне за припрему понуде.  

 

 

 

 

 

 
Датум: _______________                                                                                  Потпис овлашћеног лица  

                                                                                                                    ___________________________  
                                                                                              М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са 

подизвођачима.  

 

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице носиоца посла групе 

понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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VII  MOДЕЛ УГОВОРA -

ФИДИК  

 

 

 

       

 СПОРАЗУМ 

 
           Наручилац је Општина Лебане, улица  Цара Душана116, 16230 Лебане 

Извођач је________________________________________________________     

Наручилац жели да се изведу одређени Радови који су познати као: извођење 

радова на Завршетку изградње зграде за хемодијализу у Лебану. 

ПОНУДА 
Извођач је прегледао документацију наведену у Прилогу који сачињава саставни део 

овог Споразума и нуди се да изведе радове у складу са Уговором за износ од 

________________ (словима) динара без ПДВ-а, или ________________ (словима) динара са 

ПДВ-ом.     

Наручилац може да ову понуду, коју је Извођач поднео у два потписана 

оригинална примерка, прихвати потписивањем и враћањем извођачу једног примерка 

оригинала до (_____________)(датум) 

Извођачу је познато да Наручилац није у обавези да прихвати најнижу или било 

коју другу понуду примљену за извођење радова. 

 

 

Потпис:    __________________________                    Датум:  _____________ 

Име:           

Својство:  
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ПРИХВАТАЊЕ 

 

Наручилац својим потписом испод овог текста потврђује да је прихватио понуду 

извођача и да пристаје да за извођење Радова извођачу плати у складу са Споразумом. Овај 

Споразум ступа на снагу оног дана када извођач прими оригинални примерак овог 

документа који је потписан од стране Наручиоца. 

 

 

Потпис:      __________________________                    Датум:  __________ 

Име:           Др  Зоран Илић,   

Својство:  Председник општине,  који је овлашћен да потписује у име Општине 

Лебане, улица Цара Душана 116,16230 Лебане  
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ПРИЛОГ 

 

Овај прилог сачињава саставни део Споразума. 

 

Ставка                                               Члан                             Подаци 

 

Документи који сачињавају саставни  

део уговора по реду првенства.................1.1.1 

                                                                                                Ознака документа 

(а) Споразум ..................................................            ДОКУМЕНТ 1     

(b) Посебни услови...........................................           ДОКУМЕНТ 2  

(c) Општи услови......................_...........................            ДОКУМЕНТ 3 

(d) Пројекат за извођење....................................           ДОКУМЕНТ 4 

(е) Пројекат за грађевинску дозволу ...............            ДОКУМЕНТ 5 

(f) План превентивних мера..............................            ДОКУМЕНТ 6 

(g)  Предмер и предрачун.....................................           ДОКУМЕНТ 7 

(h)  Грађевинска дозвола...................................................               ДОКУМЕНТ 8 

(i)  Решење за овлашћено лице испред Наручиоца ......            ДОКУМЕНТ 9 

(j)  Решење о именовању стручног надзора.........................           ДОКУМЕНТ 10 

(k)  Решење о именовању кординатора за безбедност у 

 фази извођења радова испред Наручиоца .......................           ДОКУМЕНТ 11 

(l)  Елаборат за уређење градилишта са списком  

      ангажованих радника на пројекту............................               ДОКУМЕНТ 12 

(m) План уговорне цене и плаћања ...................................              ДОКУМЕНТ 13 

(n)   Полисе осигурања.........................................................              ДОКУМЕНТ 14 

(о)   Динамички план ...........................................................              ДОКУМЕНТ 15 

(р)   Решење о именовању лица за одговорног извођача 

        радова...........................................................................              ДОКУМЕНТ 16 

(r)   Решење о именовању лица за координатора за БЗР 

        испред Извођача радова...............................................            ДОКУМЕНТ 17 

(s)   Меница са меничним овлашћењем ..............................            ДОКУМЕНТ 18 
 

 Рок за завршетак  .............................1.1.9       90 дана 

Меродавно право..................................1.4       Република Србија  

Језик   .................................................1.5        Српски 

Обезбеђење приступа градилишту....2.1         Након добијања позитивног  

                                                                                      мишљења да је извођење радова  

                 безбедно         

Овлашћено лице  ..................................3.1        ------------------------------ 
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Име и адреса представника Наручиоца......3.2        -------------------------------   

                                                                                              

Средство обезбеђења за добро              Банкарска соло меница за дoбрo  

извршење посла:                                                                  извршeњe пoсла у висини oд 10% 

угoвoрeнe  врeдности  радoва             

                                                                      

Средство обезбеђења за oтклањањe недостатака Банкарска соло меница за oтклањањe 

нeдoстатака у гарантном периоду 

                                                                                                у изнoсу oд 10% угoвoрeнe врeднoсти.                    

Ставка                                               ___      подклаузула      Подаци                                                         

Програм: 

 

Рок за подношење........................................       7.2              У року од 14 дана* од датума почетка 

 

Износ који је платив због 

неизвршења  .................................................       7.4               0,5%  на дан до највише 10%* 

износа   наведеног у уговору                                                                                    

 

Рок за пријаву недостатака....................9.1&1.5       365 дана од дана примопредаје 

радова. 

 

Поступак вршења измена 

Тарифе за додатне радове.....................10.2                                                                                       

Вредновање радова* 

Поновно мерење са тендерским 

предмером ...................................................11.1         

 

Проценат вредности материјала и 

опреме......................................................11.2           Материјали…........................80%* 

                                                                                                         Опрема…..............................80%* 

 

Валута плаћања.........................................11.7          динарски (РСД). 

Каматна стопа ...........................................11.8           0%. 

ОСИГУРАЊЕ ...........................................14.1          ОБАВЕЗА ИЗВОЂАЧА. 
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             У Г О В О Р 

 

 

                                                        ОПШТИ УСЛОВИ 
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Садржај 

 

ДЕО 1: ОПШТИ УСЛОВИ 

 
 

9...........................Опште одредбе 
1 

 

Дефиниције 1.1  
Тумачење 1.2  
Приоритет  документације 1.3  
Меродавно  право 1.4  
Комуникације 1.5  
Законске  обавезе 1.6  

12..............................Наручилац 2  

Обезбеђење  градилишта 2.1  
Дозволе  илиценце 2.2  

Упутства Наручиоца 2.3  
Одобрења 2.4 ·  

13...........Представник Наручиоца 3  

Овлашћено лице 3.1  
Представник Наручиоца 3.2  

13............................     Извођач 4  

Опште  обавезе 4.1  
Представник  извођача 4.2  
Подуговарање 4.3  

Средство  обезбеђења  за добро  извршење   посла 4.4  

14.  Пројектовање од стране извођача  5  

Пројекти извођача 5.1  
Одговорност за пројекте 5.2  

14......... .Одговорности  Наручиоца 6  

    Одговорности Наручиоца 6.1  

  15........................Рок за завршетак 7  

Извођење Радова 7.1  
                                             Програм 7.2  

                                                           Продужење рока 7.3  

                                             Закаснели  завршетак 7.4  

16.............................Примопредаја 8  

Завршетак 8.1  
Обавештење  о  примопредаји 8.2  

16..........    Отклањање недостатака 9  

Отклањање недостатака 9.1  
    Откривање  и испитивање 9.2  
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                               17......................Измене и захтеви                                                  10 

Право на измене 10.1 
Вредновање измена 10.2 
Благовремено упозорење 10.3 
Право на захтев 10.4 
Поступак измена и захтева 10.5 

18.......... Уговорна цена и плаћање 11 

Вредновање  радова 11.1 
Месечни обрачун 11.2 
Привремене ситуације 11.3 
Исплата  прве половине Гарантног депозита 11.4 
Исплата друге  половине Гарантног депозита 11.5 
Окончана ситуација 11.6 
Валута 11.7 

Кашњење  у плаћању 11.8 

20....................Неизвршење обавеза 12 

Неизвршење  од стране извођача 12.1 
Неизвршење од  стране Наручиоца 12.2 

Несолвентност 12.3 

Плаћање  пораскиду 12.4 

21....................Ризик и одговорност 13 

Извођачево  старање о радовима 13.1 
Виша сила 13.2 

22................................Осигурање 14 

Покриће 14.1 
Аранжмани осигурања 14.2 

Пропуст да се изврши осигурање 14.3 

23.......................Решавање  спорова 15 

Адјудикација 15.1 
Обавештење  о незадовољству 15.2 
Арбитража 15.3 



 

Општи услови 

 

 

        1. Опште одредбе 

1.1.   Дефиниције 

 

Речи и изрази који се користе у неиздефинисаном уговору имају значење које им је овде дато, осим 

када контекст изискује друкчије значење: 

 

Уговор: 

 

            1.1.1     "Уговор'' представља Споразум и сву осталу документацију наведену у Прилогу. 

 

            1.1.2    "Спецификације" представљају документ који је наведен у Прилогу и који садржи 

захтеве. Наручиоца у погледу пројектовања које врши извођач, ако је предвиђено, и све измене у том 

документу. 

 

            1.1.3 "Цртежи" представљају цртеже Наручиоца радова према списку у Прилогу и све измене 

у тим цртежима. 

 

           1.1.4   "Наручилац" представља лице које је именовано у Споразуму и правне    следбенике тог 

лица, али не и његове цесионаре (уколико се извођач стим није сагласио). 

                         

1.1.5    "Извођач" представља лице које је именовано у споразуму и правне следбенике тог лица, 

али не и његове цесионаре (уколико се Наруцилац стим није сагласио). 

 

1.1.6  " Страна" представља било Наручиоца или извођача. 

 

Датуми, време и рокови 

 

1.1.7 "Датум почетка" представља 14.дан од датума када је Споразум ступио на снагу, иии 

било који други датум који је договорен Између страна. 

              1.1.8 "дан" представља календарски дан. 

 

1.1.9 "Рок за завршетак" представља рок за завршетак радова који је наведен у Прилогу (или 

који је продужен у складу са чланом 7.3) рачунато од Датума почетка. 

 

 

Новац и плаћања 

 

              1.1.10 "Трошак" представљају сви трошкови који је Извођач оправдано имао (или ће имати), 

било на или ван градилишта, укључујући режијске и сличне трошкове, али који не укључују и добит. 

 

Остале дефиниције 
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1.1.11. "Опрема извођача" представља све апарате, машине, возила, објекте и остале ствари које су 

потребне за извођење радова, али без материјала или постројења. 

 

1.1.12. "Земља" представља земљу у којој се налази Градилиште. 

 

1.1.13. "Обавезе Наручиоца" представљају оне ствари које су наведене у члану 6.1. 

 

1.1.14    ''Виша сила" представља некакав изузетан догађај или околност  која је  ван контроле Страна, 

против које та Страна објективно није могла да се обезбеди пре закључивања уговора, коју по њеном 

настанку та страна објективно није могла да избегне или савлада, и која се у битној мери не маже 

приписати другој страни. 

 

1.1.15. "Материјали"  представљају  ствари било које врсте (осим постројења) које сачињавају или  ће 

сачињавати део  основних радова. 

 

1.1.16. "Постројење" представља машине и апарате који сачињавају или ће сачињавати део 

основних радова. 

 

1.1.17. "Градилиште" представља место које је обезбедио Наручилац за извођење радова  и свако друго 

место које је уговором предвиђено као део Градилишта. 

 

1.1.18."Измена" представља измене спецификација и/или цртежа (ака постоје) коју је Наручилац 

наложио у складу са чланом 10.1. 

 

1.1.19 “Радови" представљају  сав  рад  и  пројектовање  (евентуално)   које  врши извођач, укључујући 

и привремене радове и све Измене. 

 

1.2 Тумачења 

 

Речи које указују на лица или стране укључују привредна друштва и организације. Речи које 

указују на једнину или један род укључују множину или неки други род, зависно од контекста. 

 

1.3.    Приоритет документације 

 

Документи који сачињавају Уговор сматрају се узајамно објашњивим. У случају двосмислености или 

неусаглашености докумената, наручилац извођачу издаје сва потребна упутства, с тим сто се приоритет 

одредује по списку из Прилога. 
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1.4.     Меродавно право 

 

           Меродавно уговорно право се наводи у Прилогу 

 

1.5      Комуникације 

 

Кад год је предвиђено давање или издавање обавештења, упутства или осталих комуникација 

било ком лицу, то се чини у писаној форми на   језику који је наведен у Прилогу, уколико другачије 

није предвиђено, и не може се са тим одуговлачити нити може бити неоправдано ускраћено. 

 

1.6 Законске обавезе 

 

Извођач се обавезује да поступа у складу са законима земаља у којима се обављају активности. 

Извођач се обавезује да даје сва обавештења и да плаћа све накнаде и сличне трошкове у вези са 

Радовима. 

 

 

2.  Наручилац 

2.1 Обезбеђење Градилишта 

 

Наручилац се обавезује да обезбеди Градилиште и право приступа истом у времену 

наведеном у Прилогу 

 

2.2 Дозволе и лиценце 

Наручилац се обавезује да на захтев извођача, извођачу пружи помоћ у подношењу захтева за 

дозволе, лиценце или одобрења који су потребни за Радове. 

 

2.3 Упутства Наручиоца 

 

Извођач се обавезује да поступа у складу са упутствима које Наручилац буде издао у вези 

са Радовима, укључујући и обуставу радова у целини или делимично. 

 

 

2.4 Одобрења 

 

Никакво   одобрење или сагласност или уздржавање од коментара од стране Наручиоца или 

Представника Наручиоца не може да утиче на обавезе извођача. 

 

3. Представник Наручиоца 

3.1 Овлашћено лице 
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Једном члану особља Наручиоца издаје се овлашћење да делује у његово име. Име тог лица 

наводи се у Прилогу или га Наручилац на неки други начин саопштава извођачу. 

 

3.2 Представник Наручиоца 

 

Наручилац такође може да ангажује неку фирму или појединца за извршавање одређених 

обавеза. Назив односно име привредног друштва или лица именованог за вршење таквих дужности 

може да се наведе у Прилогу или да се извођачу саопштава с времена на време. Наручилац се 

обавезује да извођача обавести о обавезама и овлашћењима представника Наручиоца. 

4. Извођач 

 

4.1 Опште обавезе 

 

Извођач се обавезује да Радове изведе добро и у складу са Уговором. Извођач се обавезује да 

обезбеди сав надзор, радну снагу, материјале, постројења и опрему извођача који буду потребни. 

Сав материјал и постројења који се налазе на градилишту сматрају се власништвом Наручиоца. 

4.2 Представник извођача 

 

Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе на сагласност име и податке о лицу које је 

овлашћено да прима налоге у име извођача. 

 

4.3 Подуговарање 

 

Извођач нема право да радове у целини уступи подизвођачима. Извођач нема право да уступи 

било који део радова подизвођачима без сагласности Наручиоца. 

 

4.4 Средство обезбеђења  за добро извршење посла 

 

Ако је то наведено у Прилогу, извођач се обавезује да у року од  14  дана  од Датума почетка, 

Наручиоцу поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла, која је издата у форми и од стране 

трећег лица, одобреној од стране Наручиоца. 

 

5. Пројектовање од стране извођача 

5.1 Пројекти извођача 

 

Извођач се обавезује да изврши пројектовање у предвиђеном обиму који је наведен у Прилогу. 

Извођач се обавезује да Наручиоцу одмах поднесе све пројекте које буде припремио. У року од 14 дана 

од пријема, Наручилац саопштава своје примедбе или ако неки пројект није у складу са Уговором, 

одбија такав пројект са образложењем. Извођач не може да изгради било који елемент основних радова 

који је он пројектовао у року од 14 дана од подношења пројекта Наручиоцу или ако је пројект тог 

елемента био одбијен. Одбијени пројекат мора да се одмах исправи и поново поднесе. Извођач се 

обавезује да поново поднесе све пројекте на које су биле стављене примедбе након што је поступио у 

складу са тим примедбама у потребној  мери. 
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5.2 Одговорност  за пројекте 

Извођач остаје одговоран за понуђене пројекте и пројекте предвиђене овим чланом, који 

морају да буду употребљиви у сврхе предвиђене Уговором, као и за кршење било ког патентног 

или ауторског права у вези истих. Наручилац је одговоран за Спецификације и Цртеже. 

 

6. Одговорност Наручиоца 

 

6.1 Одговорости Наручиоца 

 

У овом Уговору, одговорности Наручиоца односе се на: 

a) рат, непријатељства (без обзира да ли је рат објављен или не), инвазију и деловање 

страних непријатеља у земљи, 

b) побуну, тероризам, револуцију, устанак, војну или узурпирану власт или грађански рат у 

земљи, 

c) метеже или нереде који нису изазвани од стране особља и других радника извођача и који 

утичу на Градилиште и/или Радове, 

d) јонизујуће зрачење или радиоактивна загађеност изазвана нуклеарним горивом или 

радиоактивним отпадом од нуклеарног горива, радиоактивне експлозиве или остале опасне 

особине било којег нуклеарног склопа или компоненте таквог склопа, осим у мери у којој је можда 

извођач одговоран за коришћење радиоактивног материјала, 

e) ударни таласи изазвани авионима или осталим летилицама који се крећу брзином звука или 

надзвучним брзинама, 

f) коришћење од стране Наручиоца или заузимање било ког дела Радова у случајевима који нису 

Уговором предвиђени, 

g) пројекте било ког дела радова које је припремило особље Наручиоца или су то учинила лица за 

која је Наручилац одговоран, 

h) дејство природних сила на градилиште и/или радове, које је било  непредвидиво  и против 

којег искусни извођач објективно није био у могућности да предузме мере предострожности, 

i) Вишу Силу, 

ј) Обуставу из члана 2.3, уколико до ње није дошло кривицом извођача, 

k) свако неизвршавање обавеза од стране Наручиоца, 

I) физичке препреке или физичке услове, осим климатских, на које се наиђе на Градилишту током 

извођења Радова, које искусни извођач објективно није могао да предвиди, ако је извођач одмах 

саопштио Наручиоцу, 

m) свако одлагање или поремећај који је изазван било којом изменом, 

n) било коју измену меродавног права до које дође после датума подношења понуде, 

o) губитке који проистичу из права Наручиоца да му се стални радови изведу на, преко, 

испод или кроз било које земљиште и да за поседне то земљиште за сталне радове, и 

p) штету која је неминовна последица обавезе извођача да изведе Радове и отклони недостатке. 
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7. Рок завршетка 

 

7.1 Извођење Радова 

 

Извођач се обавезује да приступи извођењу радова на Датум почетка,  експедитивно и без 

одлагања, и да Радове заврше у року за завршетак. · 

 

7.2 Програм 

Извођач се обавезује да у року који је наведен у Прилогу Наручиоцу достави програм радова по 

образцу који је наведен у Прилогу. 

7.3 Продужење рока 

 

У складу са чланом 10.3, извођач има право на продужење рока за завршетак ако касни или ће да 

касни кривицом Наручиоца. 

По пријему захтева извођача, Наручилац разматра приложено образложење и по потреби 

продужава рок за завршетак. 

 

7.4 Закаснели завршетак 

 

Ако извођач не заврши радове у року за завршетак, његова једина обавеза према Наручиоцу због 

таквог кашњења односи се на исплату износа прецизираног у Прилогу за сваки дан закашњења. 

 

 

 

 

 

8. Примопредаја 

8.1 Завршетак 

 

Извођач може да Наручиоца обавести када буде сматрао да су радови завршени. 

 

8.2 Обавештење о примопредаји 

 

Наручилац обавештава извођача када буде сматрао да је Извођач завршио радове, при чему 

наводи датум завршетка. Алтернативно, Наручилац може да обавести извођача да су радови спремни за 

примопредају иако нису у потпуности завршени, при чему наводи датум примопредаје. 

Наручилац прима радове по давању таквог обавештења. Извођач се обавезује да изведе 

преостале радове и да сходно члану 9 расчисти Градилиште. 

 

9. Отклањање недостатака 

9.1 Отклањање недостатака 

 

Наручилац има право да било кад пре истека рока наведеног у Прилогу извођачу пријави све 

недостатке или незавршене радове. Извођач се обавезује да без икаквог трошка на терет Наручиоца 

отклони све недостатке који су последица из пројеката извођача, материјала, постројења или израде 

који нису били у складу са Уговором. 
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Трошкови отклањања недостатака који су последица других околности утврдују се као измене. 

У случају да извођач не отклони било који недостатак или незаврши преостале радове у примереном 

року од пријаве тих недостатака, Наручилац има право да обави сав потребан рад о трошку извођача. 

9.2 Откривање и испитивање  

Наручилац има право да наложи откривање и/или испитивање било ког дела радова. Уколико се 

не утврди да пројекти извођача,  материјали,  постројења или израда нису у складу са Уговором, извођач 

има право на накнаду за такво откривање и/или испитивање као измене у складу са чланом 10.2.                                                                               

 

10. Измене и потраживања 

 

10.1 Право на Измене 

 

Наручилац има право да налози вршење измена. 

 

10.2 Вредновање измена 

 

Измене се вреднују како следи: 

a) паушално по договору између  Страна,  или 

b) тамо где је то одговарајуће, према ценама из Уговора, или 

c) ако нема прикладних цена, цене из Уговора се користе као основица вредновања, или ако 

је то неодговарајуће 

d) по новим прикладним ценама које буду договорене или које Наручилац сматра 

одговарајућим, или 

e) ако тако наложи Наручилац, по ценама за додатне радове из Прилога о којима извођач 

води евиденцију у вези утрошеног времена, Опреме извођача и коришћених Материјала. 

 

 

 10.3       Благовремено упозорење 

 

Било која Страна се обавезује да другу страну упозори чим постане свесна околности које би 

могле да успоре или поремете извођење Радова или из којих би могла да произађу додатне захтеве за 

додатним плаћањима. Извођач се обавезује да предузме све разумне мере како би се такви утицаји 

свели на минимум. 

Право извођача на продужење рока за завршетак или додатно плаћање ограничено је 

на рок и плаћање који би важили да је он одмах поднео обавештење и предузео све разумне 

мере. 

 

10.4 Право на Захтев 

 

Ако извођач буде изложен трошковима кривицом Наручиоца, он има право на накнаду тих 

трошкова. Ако се кривицом Наручиоца укаже потреба за вршењем измена радова, то ће се третирати 

као измена. 
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10.5 Поступак  измена и потраживања 

 

Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе вредност измена и Захтева по ставкама у року 

од 28 дана од пријема налога или догађаја из којег произилази захтев. Наручилац врши проверу и 

евентуално одобрава дотичну вредност или је сам одређује. 

 

11. Уговорена цена и плаћање 

11.1 Вредновање Радова 

 

Радови се вреднују на начин наведен у Прилогу, у складу са чланом 10. 

 

11.2 Месечни обрачун 

 

Извођач има право на месечно плаћање: 

a) вредности изведених Радова, 

b) процента вредности материјала и постројења испоручених на Градилишту у разумном року,  

који је наведен у Прилогу, са евентуално доспелим додацима или одбицима. 

Извођач сваког месеца подноси Наручиоцу извештај наводећи износе на које има право   по 

сопственом мишљењу. 

 

11.3 Привремене ситуације 

 

У року од 28 дана од пријема сваког обрачуна, Наручилац исплаћује извођачу износ  који  

је наведен у обрачуну, умањен за гарантни депозит по стопи из Прилога и за било који износ који 

Наручилац није одобрио са образложењем. Наручилац није у обавези да исплати било који износ 

који је раније сматрао плативим извођачу. 

Наручилац има право да ускрати плаћање ситуације све док не прими  гаранцију  за добро 

извршење посла у складу са чланом 4.4 (ако је  предвиђена). 

 

11.4  Исплата прве половине Гарантног депозита 

 

Наручилац се обавезује да извођачу исплати половину Гарантног депозита у року од  14 дана од 

издавања обавештења у складу са чланом 8.2. 

 

11.5 .  Исплата друге половине Гарантног депозита 

 

Наручилац се обавезује да извођачу исплати остатак Гарантног депозита у року од 14 дана од 

било истека рока наведеног у Прилогу или отклањања пријављених недостатака или завршавања 

преосталих радова, како је то предвиђено чланом 9.1, зависно од последње насталог случаја. 
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11.6   Окончана ситуација 

У року од 42 дана од последње насталог случаја из члана 11.5, извођач подноси Наручиоцу 

коначни обрачун са пратећом документацијом која је Наручиоцу оправдано потребна да би утврдио 

коначну уговорну вредност. 

У року од 28 дана од подношења коначног обрачуна, Наручилац исплаћује доспели износ 

извођачу. Ако Наручилац не буде сагласан са било којим делом коначног обрачуна, он је дужан да своје 

неслагање образложи приликом исплате. 

 

11.7 Валута 

Плаћање се врши у валути која је наведена у Прилогу. 

 

11.8   Кашњење у плаћању 

 

Извођач има право на затезну камату по стопи наведеној у Прилогу за сваки дан кашњења 

Наручиоца у плаћању по истеку предвиђеног рока за плаћање. 

 

12. Неизвршење обавеза 

12.1   Неизвршење од стране извођача 

 

Ако извођач напусти радове, одбије или не изврши валидно упутство Наручиоца или не 

поступа експедитивно и без застоја или ако упркос писаној притужби крши своје уговорне обавезе, 

Наручилац има право да га упозори са позивом на овај члан и наводећи учињени прекршај. 

Ако извођач не предузме одговарајуће мере за исправљање прекршаја у року од 14 дана од 

пријема упозорења, Наручилац има право да раскине уговор са отказним роком од 21 дан. Извођач 

потом напушта Градилиште и за собом оставља материјале и постројења, као и сву опрему 

извођача чије је коришћење до завршетка радова Наручилац наложио у отказу. 

12.2   Неизвршење од стране Наручиоца 

 

Ако Наручилац не изврши исплату у складу са уговором или упркос писаној притужби крши 

своје уговорне обавезе, извођач има право да га упозори са позивом на овај члан и наводећи 

учињени прекршај. Ако прекршај не буде исправљен у року од 7 дана од пријема упозорења од 

стране Наручиоца, извођач има право да обустави извођење Радова у целини или делимично. 

Ако прекршај не буде исправљен у року од 28 дана од пријема упозорења од стране Наручиоца, 

извођач има право да раскине уговор са отказним роком од 21 дан. Извођач се потом повлачи са 

Градилишта. 

 12.3   Несолвентност 

 

Ако било која страна буде проглашена несолвентном у складу са меродавним законом, друга 

Страна има право да Уговор одмах раскине подношењем отказа. Извођач потом напушта градилиште 

остављајући за собом, у случају његове несолвентности, сву Опрему извођача чије је коришћење до 

завршетка радова Наручилац наложио у отказу. 
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            12.4 Плаћање по раскиду 

 

По раскиду, извођач има право на исплату неисплаћеног дела вредности изведених радова и 

материјала и постројења испоручених на градилишту, са корекцијом за: 

a) износе на које извођач има право у складу са чланом 10.4, 

b) износе на које Наручилац има право, 

c) ако је Наручилац раскинуо уговор у складу са чланом 12.1 или 12.3, он има право на 

износ који одговара 20% вредности делова Радова који нису били изведени до дана раскида, 

d) ако је извођач раскинуо уговор у складу са чланом 12.2 или 12.3, он има право на 

накнаду трошкова везаних за обуставу и напуштање Градилишта и износ који одговара 10% вредности 

делова радова који нису били изведени до дана раскида. 

Нето доспела разлика се исплаћује или враћа у року од 28 дана од подношења отказа. 

 

13. Ризик и одговорност 

 

13.1 Извођачево старање о Радовима 

 

Извођач сноси потпуну одговорност за старање о радовима од датума почетка до датума 

обавештења из члана 8.2. 

Одговорност потом прелази на Наручиоца. У случају да током наведеног периода дође до 

настанка губитка или штете у Радовима, извођач се обавезује да надомести такав губитак или штету, 

тако да радови буду у складу са Уговором. 

Уколико до губитка или штете није дошло кривицом Наручиоца, извођач се обавезује да 

обештети Наручиоца, друге извођаче Наручиоца, заступнике и раднике за губитке или штету 

насталу у Радовима и за све Захтеве или Трошкове у вези са Радовима, а који су настали због 

кршења Уговора у виду немара или других прекршаја учињених од стране извођача, његових 

заступника или радника. 

13.2. Виша Сила 

 

Ако било која Страна буде или ће бити онемогућена Вишом Силом да извршава своје 

обавезе, дотична страна је обавезна да о томе одмах обавести другу страну. По потреби, извођач 

обуставља извођење радова и врши демобилизацију своје опреме у обиму који је договорен са 

Наручиоцем. 

Ако дејство Више Силе траје дуже од 84 дана, било која страна има право да раскине Уговор са 

отказним роком од 28 дана. 

По раскиду, извођач има право на исплату разлике у вредности изведених Радова и 

Материјала и Постројења испоручених на Градилишту, са корекцијом за: 

a) све износе на које извођач има право у складу са чланом 10.4, 

b) Трошкове везане за обуставу и напуштање Градилишта, 

c) све износе на које Наручилац има право. 

Нето доспела разлика се исплаћује или враћа у року од 28 дана од подношења отказа. 
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14. Осигурање 

 

14.1. Покриће 

 

Извођач се обавезује да пре почетка извођења радова изврши и надаље одржава заједничко 

осигурање у име Страна: 

a) За губитак и оштећење радова, материјала, постројења и опреме извођача, 

b) од одговорности за губитак, оштећење, смрт или повреду трећих лица или њихове 

имовине као последица извршавања Уговора од стране извођача, укључујући и одговорност извођача за 

штету нанету имовини Наручиоца мимо Радова, и 

c) од одговорности обе Стране и било ког представника Наручиоца за смрт или повреду 

особља извођача, уколико до тога није дошло због немара на страни Наручиоца, Представника 

Наручиоца или њихових радника. 

 

14.2. Аранжман и осигурања 

 

Сва осигурања морају да буду у складу са условима из Прилога. Осигуравачи и услови 

осигурања подлежу одобрењу Наручиоца. Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе доказ о томе да 

су све полисе осигурања на снази и да су премије плаћене. 

Стране заједнички задржавају сав новац примљен од осигуравача у вези губитака или 

оштећења радова и користе га за санирање губитака или штете или као обештећење за 

несаниране губитке или штету. 

 

14.3. Пропуст да се изврши осигурање 

Ако извођач не изврши или не одржава било које осигурање из претходних чланова или не 

поднесе ваљане доказе, полисе или признанице, Наручилац има право да без утицаја на било које 

своје друго право, изврши осигурање које покрива такво не извршавање и плати доспеле премије и 

да исте поврати као одбитак од износа који су плативи извођачу. 

 

15. Решавање спорова  

15.1 Адјудикација 

 

У случају настанка било каквог спора између Извођача и Наручиоца у вези са Уговором, 

укључујући вредновање које изврши и одлуке које донесе Наручилац, и исти не буде решен на 

пријатељски начин, било која Страна има право да спор поднесе на одлучивање у складу са 

приложеним Правилима за одлучивање у споровима (у даљем тексту: "Правила"). Адјудикатор је 

лице које су стране споразумно одредиле. Ако не дође до споразума, Адјудикатор се одређује у 

складу са Правилима. 

 

15.2. Обавештење о незадовољству 

Ако нека Страна буде незадовољна одлуком Адјудикатора или ако одлука не буде донета у 

року предвиђеним Правилима, она може да поднесе обавештење о незадовољству са позивом на 
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овај члан у року од 28 дана од пријема одлуке или истека рока за доношење одлуке. Ако се 

обавештење о незадовољству не поднесе у предвиђеном року, одлука постаје коначна и за стране 

обвезујућа. Ако обавештење о незадовољству буде поднето у предвиђеном року, одлука је 

обвезујућа за обе стране и оне морају да одмах поступе у складу с њом, уколико одлука не буде 

измењена од стране арбитра. 

 

15.3 Арбитража 

Спор у вези којег је поднето обавештење о незадовољству коначно решава арбитер по 

правилима наведеним у Прилогу. Ако се не постигне споразум, арбитра одређује орган који је наведен 

у Прилогу. Расправа се одржава у месту које је наведено у Прилогу и на језику који је наведен у члану 

1.5. 
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ДЕО 2: ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

 

Додатне одредбе  

Општи услови се мењају и допуњују укључивањем следећих додатних услова:  

Ако ништа није наведено не примењују се никакви додатни услови.  

Став Додатни општи услов  

Члан  1.1.2 Брише се. 

Члан  1.1.3 Брише се. 

Члан  1.1.7 Мења се и гласи: 

"Датум почетка" представља датум обостраног потписивања 

уговора. 

Датумом увођења у градилиште сматра се датум отварање 

грађевинског дневника након добијања позитивног мишљења 

за безбедан приступ градилишту.    

Члан 1.1.8 Мења се и гласи: 

"дан" представља радни дан 

Члан   1.4 Језик комуникације је српски 

Члан  2.1 Мења се и гласи: 

Наручилац се обавезује да обезбеди право приступа 

градилишту у периоду извођења радова. Извoђач прима к 

знању да нeћe дoбити eксклузивну државину или eксклузиван 

приступ градилишту. 

Члан  2.2 Мења се и гласи: 

Наручилац се обавезује да на захтев  извођача, извођачу  

пружи помоћ у подношењу захтева за дозволе, лиценце или 

одобрења који су потребни за радове у Земљи, али не ван ње. 

Члан 4.4 Мења се и гласи: 

Ако је то наведено у Прилогу, извођач се обавезује да у 

року од  7 дана  од Датума почетка, Наручиоцу поднесе 

средство обезбеђења за добро извршење посла, која је издата у 

форми и од стране трећег лица, одобреној од стране 

Наручиоца. 

 

Члан  5 Брише се. 
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Члан  5.1 Брише се. 

Члан  5.2 Брише се. 

Члан . 7.2 Мења се и гласи: 

Извођач се обавезује да у року који је наведен у Прилогу 

Наручиоцу достави програм радова који садржи:  

-динамички план са планом ангажовања механизације и радне 

снаге. 

Члан 8.1 Мења се и гласи:  

Извођач се обавезује да писаним путем обавести Наручиоца 

када буде сматрао да су радови завршени. 

Члан 9.1  став 1. Мења се и гласи: 

Наручилац има право да било кад пре истека рока 

наведеног у Прилогу извођачу пријави све недостатке или 

незавршене радове. Извођач се обавезује да, без икаквог 

трошка на терет Наручиоца, отклони све недостатке који су 

последица пројекта за извођење, материјала, постројења или 

израде који нису били у складу са Уговором.  

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова 

преда Наручиоцу регистровану бланко соло меницу и менично 

овлашћење у износу од 10% од уговорене цене за отклањање 

недостатака у гарантном року. 

Члан 9.2  став 1. Мења се и гласи: 

Наручилац има право да наложи откривање и/или 

испитивање било ког дела радова. Уколико се не утврди да 

пројекат за извођење,  материјали,  постројења или израда нису 

у складу са Уговором, извођач има право на накнаду за такво 

откривање и/или испитивање као измене у складу са чланом 

10.2.                                                                               

Члан 10.2 Мења се и гласи: 

Измене се вреднују како следи: 

  d)  по новим прикладним ценама које буду договорене или 

које Наручилац сматра одговарајућим. 

Члан  10.5 

 

Mења се и гласи: 

Извођач се обавезује да Наручиоцу поднесе 

вредност измена и захтева по ставкама уз достављање 

одговарајућих доказа, у року од 7 дана од пријема налога 

или догађаја из којег произилази захтев. Наручилац врши 

проверу и евентуално одобрава дотичну вредност или је 

сам одређује. 
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Члан 11.3 став 1. 

 

Mења се и гласи: 

У року од 28 дана од пријема сваког обрачуна, 

Наручилац исплаћује извођачу износ који је наведен у 

обрачуну, умањен за било који износ који Наручилац није 

одобрио са образложењем.  

Члан 11.4 Брише се. 

Члан 11.5 Брише се. 

Члан 11.6 Мења се и гласи: 

У року од 28 дана од подношења коначног обрачуна, 

Наручилац исплаћује доспели износ извођачу. Ако Наручилац 

не буде сагласан са било којим делом коначног обрачуна, он је 

дужан да своје неслагање образложи приликом исплате. 

Члан 13.1 став 1. Мења се и гласи: 

Извођач сноси потпуну одговорност за старање о 

радовима од датума почетка до датума примопредаје радова. 

Члан 14.2  став 1. Мења се и гласи: 

Сва осигурања морају да буду у складу са условима 

из Прилога. Осигуравачи и услови осигурања подлежу 

одобрењу Наручиоца. Извођач се обавезује да Наручиоцу 

поднесе доказ о томе да су све полисе осигурања на снази. 

Члан 14.3 Брише се. 

Члан 15 Мења се и гласи: 

У случају настанка било каквог спора између 

Извођача и Наручиоца у вези са Уговором, укључујући 

вредновање које изврши и одлуке које донесе Наручилац, и 

исти не буде решен на пријатељски начин, било која 

Страна има право да спор поднесе на одлучивање стварно 

надлежном трговинском суду у Лесковцу. 

Члан 15.1 Брише се. 

Члан 15.2 Брише се. 

Члан 15.3 Брише се. 
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VIII 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 понуде 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 се доставља на адресу: Општина Лебане, ул .Цара Душана бр.116,16230 Лебане са назнаком: 

Понуда за јавну набавку радова број 10- ВВ/2016 „Завршетак изградње зграде за хемодијализу у 

Лебану„ - НЕ ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02. децембра 2016. 

године до 13.00 часова. 

Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време 

пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде. 

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

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и 

попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да порет такве исправке стави потпис особе 

или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача 

Отварање понуда обавиће се пред комисијом дана 02. децембра 2016. године у 13.15 часова у 

просторијама Општина Лебане, ул.Цара Душана бр.116, Лебане. 

 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсним документацијом (поглавље IV), 

спецификацију-предмер и прерачун радова  (Поглавље III), модел уговора (поглавље VII) као и 

следеће обрасце:  
1. Образац понуде (Образац 1); 

2. Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  

3. Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

4. Образац изјаве понуђача о поштовању обавеза чл. 75. став 2. ЗЈН (Образац 4); 

5. Потврда о реализацији уговора (Образац 5). 

6. Изјава понуђача о посети локације (Образац 6). 
 

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 накнадно доставља. 
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Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: Општина Лебане, ул. Цара 

Душана бр.116,16230 Лебане са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова - „Завршетак изградње зграде за хемодијализу у Лебану“, 

број 10- ВВ/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – „Завршетак изградње зграде за хемодијализу у Лебану“, 

број 10- ВВ/2016  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова – „Завршетак изградње зграде за хемодијализу у Лебану“, 

број 10- ВВ/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – „Завршетак изградње зграде за хемодијализу у 

Лебану“, број 10- ВВ/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

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

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који 

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

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у 

поглављу VI ове конкурсне документације) 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 

IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у 

поглављу VI ове конкурсне документације). 

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 споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 

садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
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Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

3) понуђачу који ће издати рачун,  

4) рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

5) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне документације). 

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 ЗЈНом. 

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 рока, услова и начина плаћања. 

Плаћање ће се вршити најкасније у року од 45 дана од дана пријема привремених и окончане 

ситуације, потписаним и овереним од стране стручног надзора, у складу са Законом о роковима 

измирења обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/2012, 68/2015). 

Авансно плаћање није дозвољено.  
9.2. Захтеви у погледу рока и места извођења радова 
           Рок за извршење радова не може бити дужи од  90 радних дана од дана увођења у посао. 

Дом здравља Лебане, улица цара Душанан број 70, кп.бр. 453/7 К.О. Лебане. 

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од две године рачунајући од дана 

примопредаје радова, осим у случају да је за поједине радове важећим прописима другачије одређено. 

За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 

од дана извршене примопредаје радова наручиоцу. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом  

90. Закона о јавним набавкама. 

 

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

продужење рока важења понуде. 

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

 

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.  

 Обавезу плаћања ПДВ – а сносиће уговорна страна која представља пореског дужника у складу 

са одредбама Закона о ПДВ –у. 

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

чланом 92. Закона. 
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да у року од седам дана од дана закључења уговора преда: бланко сопствену 

меницу за добро извршење посла, менично овлашћење да се меница може наплатити, фотокопија 

картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворене 

рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру меница и овлашћења 

НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 дана дуже од дана трајања уговора. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, важност менице мора 

да се продужи. 

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, преда бланко сопствену 

меницу за отклањање грешака у гарантном року, менично овлашћење да се меница може наплатити, 

фотокопија картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач 

има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у Регистру 

меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 5 дана дуже од 

гарантног рока који је одређен. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да понуђач не изврши 

обавезу отклањања недостатака који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђен делове 

у гарантном року. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДПОНУЂАЧЕ 

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

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Општина Лебане, ул. 

Цара Душана бр.116,16230 Лебане или путем електронске поште на e-mail адреси 

javne_nabavke@lebane.org.rs  или факсом на број 016/843-083 тражити од наручиоца додатне 

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

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуде. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који понуђачи шаљу 

електронским путем или факсом могу се доставити радним данима од понедељка до петка, у радно 

време наручиоца од 7,00 до 15.00 часова. 

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

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

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

или појашњењима у вези са припремањем понуде за ЈН број 10- ВВ/2016 „Завршетак изградње 

зграде за хемодијализу у Лебану“. 

 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. 
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДПОНУЂАЧА 

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 подпонуђача (члан 93. Закона). Уколико 

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

понуђача, односно његовог подпонуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 

позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 

подпонуђача. 

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. 
 

15. 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. 

 

 

16.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ 

ДЕЛОВА И ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

 

Понуђач је дужан да се увери у све услове градње, техничку документацију, као и да стекне комплетан 

увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на локацији на којој ће се радови и 

изводити. Обилазак локације и увид у постојећу документацију биће организован  у периоду од 14.-

16.11.2016.године у 10 часова са особом задуженом за обилазак локације Весном Илић, контакт телефон 

060/0754-102. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

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

доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама овог Закона.  

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

за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

  Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javne_nabavke@lebane.org.rs, или факсом на број 016/843-083 или препорученом пошиљком са 

повратницом.  

Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се може 

доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,00 до 15,00 часова. 

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

наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

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

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

наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 
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уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтевом за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузима пре истека рока за 

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

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

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

заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока 

за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца;  

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 

заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. 

став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења налога; 

 Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од 

стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је 

налог за пренос реализован.  

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

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253; 

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

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

таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке. 

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

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. 

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

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, 

осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 

оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
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буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава); 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

НАПОМЕНА: У пољу „сврха уплате“ у оквиру налога за уплату и налога за пренос потребно је прво 

уписати скраћеницу „ЗЗП“, затим назив наручиоца и на крају број или ознаку јавне набавке при чему 

није дозвољено уписивати никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (на пр: „такса за“„уплата“ ( 

) / и сл.), већ искључиво наведене појмове у поменутом редоследу. 

Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос могу се видети у 

оквиру „банера“ на интернет страници Републичке комисије кликом на линк: Уплата таксе из 

Републике Србије 

 

 

 

 

 

 

 


