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

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-

31/2019 од 27.06.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.404-31-

1/2019 од 27.06.2019. године  припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку – Радови на реконстукцији 

вишенаменског културног објекта у Голупцу,  број 22/2019 
  

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења 

или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 

 

5 

 

IV 

Техничка документација и планови, односно документација о 

кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке 

финансијске услуге кредита   

 

7 

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

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
8 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 13 

VII Образац понуде 21 

VIII 
Образац Предмер и предрачун радова са  структуром  ценe и  

упутством како да се попуни 
25 

IX Модел уговора 43 

X Образац трошкова припреме понуде 55 

XI Образац изјаве о независној понуди 56 

XII Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона 57 

XIII Потврда о обиласку локације 58 

XIV Образац потврде инвеститора о реализацији закључених уговора 59 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
1. Подаци о наручиоцу 
      Наручилац: Општинска управа општине Голубац, Цара Лазара бр. 15, Голубац 

       Интернет страница: www.golubac.org.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
     Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са 

     Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

     За све што није регулисано Законом о jавним набавкама, примењиваће се Закон о општем 

     управном  поступку,  Закон о облигационим односима и Посебне узансе о грађењу. 

 

3. Предмет јавне набавке 

    Предмет јавне набавке бр.  22/2019 су радови : Реконструкција вишенаменског 

културног објекта у Голупцу – назив и ознака из општег речника  набавки: Радови на 

објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње – 45200000. 

 

 

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

 

5.  Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: - НЕ 

 

6.  Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: - НЕ 

 

7.  Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт:  Горан Јецић,  е-mail: javnenabavke@golubac.org.rs  

 

 

 

 

 

` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.golubac.org.rs/
mailto:javnenabavke@golubac.org.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
1. Предмет јавне набавке 

 

   Предмет јавне набавке бр. 22/2019 су радови:  Радови на реконструкцији вишенаменског 

културног објекта у Голупцу – назив и ознака из општег речника  набавки: 

   Радови  на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње – 45200000. 

 

 

2.  Партије: 

     Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

3.  Врста оквирног споразума: - НЕ 
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III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

 

Радови на реконструкцији вишенаменског културног објекта у Голупцу обухвата 

нарочито следеће групе радова и то: 

 -  грађевинске радове нискоградње са нарочито следећим врстама:  радови на 

адаптацији и реконструкцији постојећег објекта,радови на изради инсталација водовода 

и канализације,радови на изради електро-енергетских инсталација,уградња заштитних 

уземљивача и громобранских инсталација,израда телекомуникационе и сигналне 

инсталације. 

Детаљан  опис и структура свих предметних радова као и пројектоване количине 

дати су  по  позицијама у образцу: Предмер и предрачун  радова са структуром цене. 

            Место извршења: Двориште издвојеног одељења гимназије у Голупцу на 

кат.парцели  6766  у К.О.Голубац,општина Голубац. 

 Рок за извођење радова почиње да тече даном предаје од стране Наручиоца. 

Решења о грађевинској дозволи и увођења Извођача у посао од стране наручиоца. 

 Рок за извођење радова из овог предмета јавне набавке  не може бити дужи од  120 дана 

од дана увођења  извођача у посао.  

  

 Сви радови треба да буду изведени у сагласности са техничком документацијом, 

прихваћеној и овереној од стране Инвеститора. Све позиције описа радова подразумевају 

набавку, испоруку и монтажу свог потребног материјала и опреме, са повезивањем, 

испитивањем и пуштањем у исправан рад, а у свему према одобреним цртежима, уговореним  

техничким спецификацијама и важећим прописима. 

 У позицијама је, сем испоруке и транспорта материјала, урачунато и њихово  

складиштење на градилишту, као и испорука, одржавање и употреба свих уређаја и алата 

потребних за обављање радова, испорука и коришћење свих помоћних средстава (подграда, 

скела и сл.) и свих пропратних радова. Такође се подразумевају трошкови организације 

градилишта и потрошње енергије, одвожење отпада са градилишта, испитивање инсталације, 

атеста, и пуштање у исправан рад. 

 За све време трајања радова наручилац ће обезбедити сталан стручни надзор, односно 

именовати Надзорни орган, који се стара о поштовању квалитета и квантитета извршених 

радова.  

Уколико постоји нека неусаглашеност Извођач је дужан да на време тражи решење од 

Надзорног органа. За сваку евентуалну измену плана радова  мора да постоји писмена 

сагласност Надзорног органа или Наручиоца. 

Извођач нема право да уговорени посао у целини или делимично уступи трећем лицу. 

Радови се морају изводити у свему према овим условима. 

Пре почетка радова Извођач именује одговорног извођача радова са одговарајућом 

лиценцом за извођење ове врсте радова.  

Извођач мора да организује радове тако да материјал и радови не ометају радове других 

извођача. Извођач је дужан да плати закашњење и штету коју својим радовима нанесе другим 

извођачима. 

Грађевински дневник и Грађевинска књига ће се водити свакодневно на основу 

постојећих законских прописа. Грађевинска књига мора бити оверена од Надзорног органа.  
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      Руководилац радова води дневник и уз сваку ситуацију доставља грађевинску књигу 

изведених радова. Књига мора бити оверена од Надзорног органа. Приликом примопредаје 

објеката и радова меродаван је само грађевински дневник оверен од стране Надзорног органа. 

 Сви подаци који касније неће бити доступни морају се приказати скицама, профилима и 

довољним бројем кота и мера у грађевинској књизи и оверени од стране Надзорног органа.  

 Извођач је обавезан да обезбеди и испоручи сав материјал, опрему и ангажује радну 

снагу потребну да се сви предвиђени радови извршавају у потпуности према захтевима 

Наручиоца, свим условима и свим допунама или изменама које буде донео Надзорни орган у 

току радова.  

 Код свих радова се условљава употреба квалитетних материјала, који морају одговарати 

важећим техничким прописима, важећим стандардима за ту врсту материјала. Извођач је 

одговоран за сав уграђени материјал и изведене радове до коначне предаје Наручиоцу. 

  Уграђивање материјала мора да одобри Надзорни орган. Сав материјал за који Надзорни 

орган констатује да не одговара техничким условима, Извођач је дужан да одмах уклони са 

градилишта, а Наручилац да обустави радове уколико Извођач покуша да га употреби. У 

спорним случајевима материјал се шаље некој од институција овлашћених за испитивање 

појединих врста материјала, чији је налаз меродаван и за Наручиоца и за Извођача. Сва 

материјална штета настала наређеним рушењем због уградње материјала неодговарајућег 

квалитета пада на терет Извођача. 

  Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се рад одговарајуће 

стручне квалификоване радне снаге.  

 При извођењу радова у близини зграда или других сталних објеката, који неће бити 

уклоњени, Извођач ће извршити све потребне радове осигурања који ће спречити њихово 

оштећење. Све штете проузроковане извођењем радова сносиће Извођач и извршиће потребне 

оправке о свом трошку. 

 У случају да Извођач неке радове изведе боље или скупље од предвиђеног, нема право 

да захтева доплату уколико је то урадио на своју руку, без одобрења или наређења 

представника Инвеститора преко грађевинског дневника.  

 По предаји радова Наручиоцу, Извођач одговара за све штете настале услед 

неквалитетног извођења, у гарантном року према законским прописима и дужан је у овом року 

довести све у исправно стање о свом трошку. Инвеститор има право да за поједине радове 

захтева писмену гаранцију Извођача радова о њиховој трајности и солидности. 

      Понуђач је обавезан да уради пројекат изведеног стања. 

 Од Понуђача се очекује да је упознат са законом, прописима, стандардима и техничким 

условима који важе у Републици Србији.  

 Од Понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, 

упутства, форме, услове Уговора,  спецификације. 
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

1. Пројекат за извођење радова (ПзИ)- санација и адаптација постојећег 

објекта у библиотеку у Голупцу - који је израдио пројектни биро „Бобинг – 

ИП“ из Великог Градишта (деловодни број: BG XXVII /PZI - 12 од 

03.2018.године.)  

 

 
 Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од  

8,00 до 14,00 часова, у просторијама Општинске управе општине Голубац ул. Цара Лазара 15, 

или увид у техничку документацију може се  извршити на дан обиласка локације, и у том 

случају увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак локације. 

  Увид врше овлашћени представници за које је понуђач доставио пријаву која мора да 

садржи име, презиме, број личне карте и адресу становања.  

 Пријава се доставља  непосредно или препорученом поштом на адресу Општинска 

управа општине Голубац, ул. Цара Лазара 15, 12223 Голубац или на е-маил адресу: 

javnenabavke@golubac.org.rs 

  Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и особом за 

контакт. 

  Особа за контакт за увид у техничку документацију и обилазак локације  је :  

Милош Ђурић. 
 

 

 

 

 

 

mailto:javnenabavke@golubac.org.rs


 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН брoj ЈН 22/2019 

 

8/59 

 

 

V   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 има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона, ако је таква дозвола 

предвиђена. За овај предмет набавке није предвиђена посебна дозвола; 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

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

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

1.2 .    Понуђач који учествује у  поступку предметне јавне набавке мора  испунити  

      додатне   услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом  76.  

      Закона и то: 

 

       1.2.1. финанијски капацитет:  да у претходних шест месеци до дана објављивања 

   позива за  подношење понуда, понуђач  није био неликвидан дуже од пет дана у 

   континуитету  и   да је у последње три обрачунске године (2018, 2017 и 2016.)  

                 остварио укупан пословни приход од најмање 26.000.000,00 динара;  

 

               1.2.2. кадровски капацитет:  :   да понуђач располаже кључним техничким   

   особљем  које ће бити одговорно за извршење предмета набавке, и то:    

  - најмање један дипломирани грађевински инжењер са лиценцом број 400 или 

410 или 411  или 412 или 415 или 418,у радном односу или ангажован на основу уговора о делу 

или уговора о привременим и повременим пословима; 

                       - најмање један дипломирани инжењер електро технике са лиценцом број  450 у 

радном односу или ангажован на основу уговора о делу или уговора о привременим и 

повременим пословима; 

                       - најмање 10 радника грађевинске струке у радном односу или ангажованих по 

основу уговора о делу или уговора о привременим и повременим пословима. 
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 1.2.3.  технички капацитет:  да  поседује у власништву или по основу уговора о    

                  закупу,   изнајмљивању  или  лизингу, следећу опрему и  механизацију,    

                  минимално у наведеним количинама: 

 

 камион –кипер, носивости  8 и више тона, ........ 1 ком.  

 комбиновану  радну  машину- комбинирку 

 или  минибагер од  мин. 3 тоне ........................... 1 ком. 

 

             1.2.4. пословни капацитет:да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива 

на Порталу јавних набавки реализовао уговоре у укупној вредности од најмање 30.000.000,00  

динара без пореза на додатну вредност а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско 

занатских радова и инсталерских радова (водовод,канализација,електроинсталације,инсталације 

грејања) на реконструкцији,адаптацији,санацији,изградњи и доградњи објеката високоградње 

(стамбени,стамбено-пословни,пословни и јавни објекти). 

             Пословни капацитет се доказује прилагањем референце издате од стране инвеститора. 

             Модел ове потврде је саставни део ове конкурсне документације. 

 

 

Понуђач који конкурише може извршити обилазак локације извођења предметних радова.

  

Обилазак локације је могућ сваког радног дана у времену од  8,00 до 14,00 часова, али само уз 

претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача. 

Пријава се доставља  непосредно на адресу Општинска управа општине Голубац, ул. Цара 

Лазара 15, 12223 Голубац или на е-маил адресу: javnenabavke@golubac.org.rs, са назнаком за 

јавну набавку број  22/2019 - Радови на реконструкцији вишенаменског културног објекта  у 

Голупцу  и морају стићи један дан пре дана за обилазак локације.  

 

 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1)  до 4) Закона 

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

преко подизвођача.   

 

1.4 .  Уколико понуду 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.  

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

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова. 

mailto:javnenabavke@golubac.org.rs
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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) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

кривично дело преваре:  

Доказ: 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;  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 законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

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

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

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

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

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

или према месту пребивалишта). 

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

 

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

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији: 

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

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

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације.  

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

 

4)  Потписан о оверен Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 2. закона 

(Образац изјаве, дат је у поглављу XII). 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.  
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Испуњеност додатних  услова   
     Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач                        

     доказује достављањем следећих доказа: 

 1.2.1.)  За  финансијски капацитет:  потврда о ликвидности, издата након 

објављивања позива за подношење понуда а која обухвата период од  6  месеци 

пре објављивања позива за подношење понуда, издата од Народне банке Србије 

или  Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Агенције за привредне 

регистре Републике Србије, након објављивања позива 

              и  биланс  стања  и биланс успеха са  мишљењем  ревизора ако је то законска  

обавеза  за понуђача за предходне три обрачунске године ( 2018., 2017. и 2016. 

обрачунску годину.).  Привредни субјекти који у складу са Законом о 

рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, 

достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране 

надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање 

делатности за претходне 3 године, 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3 обрачунске године. 

 1.2.2.)   За кадровски капацитет: Фотокопију  пријаве на осигурање (образац М) ако је 

у радном односу  или  фотокопије   важећих уговора о делу или уговора о 

привременим и  повременим    пословима, ако је ангажован ван радног односа -  

за по  једног  дипломираног  грађевинског инжењера и за једног инжењера 

електротехнике  као и  фотокопију  личне лиценце број:400 или 410 или 411 или 

412 или 415 или  418 за грађевинског инжењера и  450 за електроинжењера  са 

потврдом  Инжењерске  коморе Србије да је лиценца важећа.  

               Фотокопије пријава на осигурање (образац М) ако су у радном односу или 

фотокопије важећих уговора о делу или уговора о привременим и повременим 

пословима ако су ангажовани ван радног односа – за раднике грађевинске 

струке. 

1.2.3.)    За пословни капацитет:Потврде наручилаца о реализацији закључених 

уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или 

издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима при чему такве 

потврде морају имати све елементе које садржи Образац из конкурсне 

документације и то: 

               - назив и адресу наручиоца, 

               - назив и седиште понуђача, 

               - облик наступања за радове за које се издаје потврда, 

               - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у 

уговореном року, 

               - врста радова, 

               - вредност изведених радова, 

               - број и датум уговора, 

               - изјава да се потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може 

користити, 

               - контакт особе наручиоца и телефон, 

               - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 

            Уз потврду Наручиоца доставити: 
- Фотокопије Уговора на које се потврда односи; 

- Фотокопије Окончане ситуације по тим Уговорима 
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 1.2.4.)    За технички капацитет:  Фотокопије књиговодствене картице  основног      

     средства и фотокопије пописне листе састављене на дан  31.12.2018.године   

     а за  тражену опрему и механизацију  која је  у власништву понуђача  или   

               фотокопије важећих уговора о закупу,  изнајмљивању  или  лизингу  за  

               тражену опрему и механизацију а која није  у власништву понуђача. 

 

 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. 

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. 

 

 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

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

понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

 

  У складу са одредбама члана 78. став 1. и 5. Закона, лице уписано у Регистар понуђача 

Агенције за привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) Закона, уколико је 

регистрација понуђача на дан отварања понуде активна у регистру који је доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

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

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

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

 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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 

  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. 

 

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

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

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

документује на прописани начин. 
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VI   УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

 Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА  МОРА  ДА  БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

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

пут отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Голубац, Цара Лазара  15, 

12223 Голубац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  радова – Реконструкција 

вишенаменског културног објекта  у Голупцу, број 22/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  

до  29.07.2019. године до 12,00 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, 

односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 

понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће 

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

сат пријема понуде.  

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

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

неблаговременом. 

    

Понуда мора да садржи: 

  Доказе о испуњавању  обавезних услова из члана 75. Закона; 

  Доказе о испуњавању додатних  услова из члана 76. Закона; 

  Доказе подизвођача о испуњавању услова из члана 75.  Закона (опционо); 

  Образац понуде; 

  Образац предмер и предрачун  радова  са структуром цене, и  упутством  

 како да се   попуни; 

  Модел уговора; 

  Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно); 

  Образац изјаве о независној понуди; 

  Образац  изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 2. закона; 

  Увид у техничку документацију; 

  Средство финансијског обезбеђења – оригинал меницу за озбиљност понуде, менично                   

овлашћење, потврду о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа;  

 Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора; 

  Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо). 

 

Обавеза понуђача је да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким 

условима који важе у Републици Србији. 

Обавеза понуђача је да проучи конкурсну документацију, укључујући све прилоге, 

инструкције, форме, услове уговора и спецификације. 
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Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. 

Сви обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране 

одговорног лица. Уколико понуду подноси група понуђача сваки ОБРАЗАЦ мора бити 

потписан и печатиран од стране овлашћеног лица члана групе понуђача. Уколико понуду 

подноси Понуђач који наступа са подизвођачем или група понуђача, обрасце копирати у 

потребном броју примерака. 

Свако поље (предвиђено за попуњавање), мора бити попуњено. У обрасцима где је 

предвиђено заокруживање, мора се заокружити одговарајуће.  

Уколико се неко празно поље не треба попунити, на исто ставити косу црту ( / ). 

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације 

попунити читко. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране 

овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом. 

 Модел уговора потребно је да попуни, на за то предвиђеном месту, и овери печатом и 

потписом овлашћено лице понуђача који наступа самостално, чиме потврђује да прихвата све 

елементе уговора. Модел уговора потребно је да попуни, и овери печатом и потписом 

овлашћено лице групе понуђача, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора,  док су 

остали чланови групе понуђача дужни да модел уговора парафирају и овере печатом, чиме 

потврђују да прихватају све елементе уговора. 

Понуда мора да садржи све доказе дефинисане конкурсном документацијом.   

 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.  

 

3. ПАРТИЈЕ: - НЕ 
 

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.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа 

општине Голубац, Цара Лазара 15, 12223 Голубац,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (радови) – Реконструкција вишенаменског 

културног објекта  у Голупцу, ЈН бр. 22/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку (радови) – Реконструкција вишенаменског 

културног објекта  у Голупцу, ЈН бр. 22/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку (радови) – Реконструкција вишенаменског 

културног објекта  у Голупцу, ЈН бр. 22/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радови) – Реконструкција 

вишенаменског културног објекта  у Голупцу, ЈН бр. 22/2019 - 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. 
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6.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ИЛИ  КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

понуда. 

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

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

подизвођачем. 

 

7.  ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

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

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

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

који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

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

испуњеност услова. 

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. Закона и то податке о:  

 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

 

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

поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

понуду у име задругара. 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ РОК,  КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ       

 ОД  КОЈИХ  ЗАВИСИ  ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1.  Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је до 45 дана, (дефинисан у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама) од дана испостављања рачуна-ситуације за 

извршене радове, на основу документа који испоставља извођач, а којим је потврђено 

извршење радова.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

   Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  

 

9.2.  Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за ову врсту радова је две године од дана када је извршена примопредаја. 

 Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току 

гарантног рока а који су наступили услед тога што се извођач није држао својих обавеза у 

погледу квалитета радова и уграђеног материјала. 

 

9.3.  Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 

           Рок за извођење радова почиње да тече даном предаје од стране Наручиоца Решења о 

грађевинској дозволи и увођења Извођача у посао од стране наручиоца. 

 Рок за извођење  радова:  не може бити дужи од  120 календарских дана од дана 

увођења у посао. 

 Понуђач који конкурише, мора водити рачуна о својим технолошким и радним. 

капацитетима, јер поверени послови се морају завршавати у траженим роковима прилагођеним 

захтевима Наручиоца. 

 

9.4.  Место  извођења радова:  

Место извођења радова: Двориште издвојеног одељења гимназије у Голупцу на 

кат.парцели број 6766 у К.О.Голубац, Општина Голубац. 

 

9.5.  Захтев у погледу рока важења понуде 

 

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

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

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

  

10. ВАЛУТА И ЦЕНА 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. 

           Јединична цена је фиксна, иста се неће мењати у току трајања уговора. 

Мера и начин обрачуна радова дат је у свакој појединачној позицији предмера и 

предрачуна радова који је саставни део ове конкурсне документације. 

Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова који је саставни део 

ове конкурсне документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 

непроменљиве, о чему ће бити закључен посебан анекс уговора. 

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају 

искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине 



 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН брoj ЈН 22/2019 

 

17/59 

 

превазилазе уговорене количине радова. Извођач се обавезује да вишкове радова, које 

превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама из понуде која ће 

бити саставни део уговора. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 16. 

модела уговора и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. 

Закона о јавним набавкама. 

Битни елементи уговора су предмет и цена. 

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

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

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

НАБАВЦИ  

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

финансија и привреде. 

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

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да  у понуди достави: 

 Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то: 

- Бланко сопствену меницу, која мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 

лица, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење које садржи 

клаузуле: „безусловно", „платива на први позив", „без права на приговор", са назначеним 

износом од 10 % од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа овлашћених  лица и потврда банке о извршеној 

регистрацији тражене менице. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу, дату уз понуду, уколико:  

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

Наручилац ће вратити менице понуђачима одмах по закључењу уговора са изабраним 

понуђачем.  

Изабрани  понуђач је дужан да достави: 

Приликом закључења уговора, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана, изабрани 

понуђач доставља Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла,  које садржи 

клаузуле: безусловно и  платива   на   први  позив, у корист Наручиоца у износу од 10% (десет 

процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а са роком важности који је 30 (тридесет) 

дана дужи од уговореног рока за завршетак радова,с тим да евентуални продужетак рока за 

завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за 

који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 

 

Понуђач,односно група понуђача, је у обавези да достави обавезујуће писмо о намери 

издавања безусловне и наплативе на први позив без права приговора банкарске гаранције за 

отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности уговора –изведених 

радова са роком важности који ће бити дужи за 30 дана од гарантног рока.  Изабрани понуђач 

односно извођач радова ће банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 
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доставити уз окончану ситуацију. Наручилац ће наведену банкарску гаранцију уновчити 

уколико извођач радова не отклони грешке у гарантном року по првом позиву наручиоца у 

року од 10 дана. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање.  

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 

Општинска управа општине Голубац, Цара Лазара бр. 15, или електронске поште на e-mail: 

javnenabavke@golubac.org.rs , 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 понуда, све у радном времену наручиоца од  7.00 до 15.00 часова, радним даном. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације и указивањем на евентуално 

уочене не достатке и неправилности у конкурсној документацији, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН  број 22/2019”. 

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном,  није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен  

чланом 20. Закона. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

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

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

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

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

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

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

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву.  

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
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Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке 

који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 

уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла  издаје се у висини од 20% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а , са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 

коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

17.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:   

            Најнижа понуђена цена.  

 

18.  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

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

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за 

извођење радова као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 

рок за плаћање. 

 

19.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

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

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  (Образац изјаве, из 

поглавља V одељак 3.). 

  

20.  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. 

 

21.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права можеда поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има 

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

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у 

даљем тексту: подносилац захтева). 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил  

javnenabavke@golubac.org.rs  или препорученом пошиљком са повратницом.  

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

сваке радње наручиоца, осим акоЗаконом о јавним набавкама није другачије   одређено. 
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 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 

на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о 

јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 

исте није отклонио. 

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. овог одељка (рок из става 3. члана 

149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки  

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

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

његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови 

из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

 Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу 

јавних набавки и насвојој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права, које садржи податке из  Прилога 3 Љ уз ЗЈН. 

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

уплати таксу у износу од: 

 - 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда; 

 - 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда; 

 Бројрачуна:  840-30678845-06,  

 Позив на број: ЈН 22/2019  

 Сврха плаћања: Захтев за заштиту права,  

 Наручилац: Општинска управа општине Голубац, број ЈН: 22/2019 

 Корисник: Буџет Републике Србије. 

  

 Поступак заштите права у псотупцима јавних набавки прописан је члановима 

 138. до 167. Закона о јавним набавкама. 

 

22.  РОК У  КОЈЕМ  ЋЕ  УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

 Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком наручиоца 

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

права сходно члану 113. став 1. Закона 

 Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не 

потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди наручилац, наручилац задржава 

право да уговор додели првом следећем најповољнијем понуђачу који задовољава услове из 

Конкурсне документације као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност 

понуде. 

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

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

 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова – 

Реконструкција вишенаменског културног објекта  у Голупцу, јавна набавка  број: 

22/2019. 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

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 ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач (највише 

50%): 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно 

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

сваког подизвођача. 
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4)  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  Реконструкција вишенаменског културног објекта  у 

Голупцу,  јавна набавка број: 22/2019 

 

Укупна цена  без ПДВ-а: 

 

Изноз  ПДВ-а: 
 

 

Укупна цена  са ПДВ-ом: 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

 

Рок за извођење  радова: 

 

Гарантни рок: 

 

 

 Рок важења понуде: 

( не може бити краћи од  60 дана ) 

 

 

Проценат вредности набавке који се 

поверава подизвођачу и односи се на део 

предмета набавке: 

 

 

       
 

 

               Датум :                                                                            Потпис одговорног лица:                  
М. П. 

__________________________                                                     ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

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 образац понуде. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА  СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ, И  

УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

 

I - Адаптација  и  рекпнструкција  ппстпјећег  пбјекта  у  библиптеку  и  галерију  у  Гплупцу 

Ппзиција Ппис радпва (Назив ппзиције) Јединица 
мере 

Кпличина Јединична 
цена 

Изнпс 

1 2 3 4 5 6 

А) РАДПВИ  НА  РУШЕОУ       

1 Демпнтажа ппстпјеће унутрашое 
и сппљашое стпларије и 
пдлагаое на градилишну 
деппнију. 

кпмад 10,00   

2 Прпбијаое птвпра у зиду за нпве 
улазе у прпстприје и за израду 
таванице, пп фасадним зидпвима 
дим. 25/20 цм, са пднпшеоем 
шута на градилишну деппнију. Зид 
дебљине дп 30 цм. 

м3 31,10   

3 Демпнтажа ппстпјећег црепа и 
пдлагаое на тлу испред пбјекта. 

м2 776,50   

4 Демпнтажа ппстпјеће летве, 
чишћеое пд ексера и пдлагаое на 
градилишту. 

м2 776,50   

5 Демпнтажа ппстпјеће крпвне 
грађе и пдлагаое на градилишту. 

м2 658,00   

6 Демпнтажа ппстпјеће таванице пд 
греда и трске са блатпм, 
демпнтажа свих димоака дп 
таванице и пдлагаое на 
градилишту. 

м2 549,30   

7 Демпнтажа ппстпјећих дрвених 
ппдпва и вађеое ппдлпге исппд 
оих дп кпте израде тамппна 
шљунка за нпви ппд и пдлагаое 
на градилишту. 

м2 91,80   

8 Утпвар шута у впзилп и пднпшеое 
на градску деппнију, дп 8 км 
удаљенпсти.  

м3 30,00   

 СВЕГА РАДПВИ НА РУШЕОУ:  

Б) Б)   ПРИПРЕМНИ  РАДПВИ         

1 Мпнтажа и демпнтажа фасадне 
скеле за уређеое фасаде, у свему 
пп важећим прпписима и мерама 
ХТЗ-а. 

м2 525,00   

2 Пптпунп пбијаое дптрајалпг 
кречнпг малтера са фасадних и са 
унутрашоих зидпва, чишћеое 
сппјница ппеке. Прпписнп 
пчистити сппјнице дп дубине пд 1 
цм, ппрати и испрати ппвршине 

м2 2.269,10   
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впдпм ппд притискпм 

3 чишћеое и ручни утпвар у впзилп 
и пдвпз шута на градску деппнију 
дп 8 км удаљенпсти. 

м3 50,00   

 СВЕГА  ПРИПРЕМНИ  РАДПВИ:  

Ц) ЗИДАРСКИ РАДПВИ         

1 Инјектираое прслина и пукптина у 
старпм малтеру: 

        

 а) Инјектираое прслина дебљине 
дп 2 мм, цементнпм емулзијпм пд 
впде и цемента ПЦ 350. 
Впдпцементни фактпр 0,3. 
Пбрачун пп м' прслина, заједнп са 
материјалпм. 

м` 50,00   

 б) Инјектираое пукптина дебљине 
2 - 20 мм, цементним малтерпм 
размере 1:3 пд прпсејанпг шљунка 
„јединице“ и цемента ПЦ 350. Дуж 
пукптине, малтер пбити и 
ппставити мрежу Q84 
МАР500/600, ширине 20 цм.  
Пбрачун пп м' пукптине, заједнп 
са материјалпм 

м` 50,00   

2 Нпвп глаткп малтерисаое спкла 
пбјекта, са израдпм пада гпрое 
стране пд пбјекта, цементним 
малтерпм у два слпја, са дпдаткпм 
адитива за впдпнепрппуснпст. 
Прпписнп пчистити сппјнице дп 
дубине 2 цм, ппрашти и испрати 
ппвршине впдпм. Пбрачун пп м2 
малтерисане ппвршине,  заједнп 
са материјалпм. 

м3 83,90   

3 Пре израде фасаднпг 
малтерисаоа израдити премаз 
заштитним слпјем кап изплит 
Пенетратпм у три премаза, уз 
пптрпшоу пд 3 кг/м2,  заједнп са 
материјалпм. 

м2 398,60   

4 Нпвп глаткп малтерисаое равних 
фасадних ппвршина пд ппеке, 
између крпвнпг венца и спкла, 
кречним малтерпм у два слпја. 
Пбрачун пп м2 малтерисане 
ппвршине,  заједнп са 
материјалпм.  

м2 398,60   
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5 Израда прпфила крпвнпг венца 
декпративне пластике РШ50 цм. 
Планирати извлачеоем челичним 
шаблпнима у прпдужнпм малтеру 
са дпдаткпм пплимера 
"П„плицем". Шаблпни мпрају 
бити израђени са најпчуванијих 
прпфила и пдпбрени пд стране 
надзпрнпг пргана. Венац мпра на 
крају да дпбије прпфил са правим 
и пштрим ивицама. Пре пбијаоа 
пштећенпг фасаднпг малтера, 
пптребнп је пставити кпнтрплне 
траке за вертикалну и 
хпризпнталну маркацију 
декпративне пластике. Кпнтрплне 
траке се пстављају на пдређеним 
местима, имају ширину пкп 50 цм 
и служе за кпнтрплу шаблпна за 
прпфиле. Приликпм оихпвих 
извлачеоа, прецизираће се зпне 
кпје ће ликпрезац пчистити и са 
оих "узети" прпфилацију, на 
пснпву чега ће се израдити 
радипнички цртеж пптребан за 
израду шаблпна. У пквиру пве 
ппзиције, кпд пптпуне санације 
прпфила у цену урачунати и 
замену пштећених ппека кпје 
фпрмирају венац нпвим ппекама 
укпликп је тп пптребнп. Пбрачун 
пп м'. 

м` 87,90   

6 Израда тамппн слпја шљунка, 
прирпдне мешавине дебљине 10 
цм у ппдпвима где је извађен ппд 
пд дасака,  заједнп са 
материјалпм. 

м3 9,20   

7 Израда преграднпг зида 
санитарнпг чвпра, пд преграднпг 
блпка д=12 цм у прпдужнпм 
малтеру са истпвременпм 
израдпм АБ серклажа у висини 
дпвратника,  заједнп са 
материјалпм 

м2 41,20   

8 Израда унутрашоег малтерисаоа 
зидпва и плафпна, кречним 
малтерпм, уз претхпднп 
шприцаое свих ппвршина 
цементним млекпм 10%. Урачунат 
сав материјал за уградоу и 
пптреба зидарске скеле.  

м2 1.870,50   
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9 Израда унутрашоег малтерисаоа 
зидпва и плафпна, кречним 
малтерпм, уз претхпднп 
шприцаое свих ппвршина 
цементним млекпм 10%. Урачунат 
сав материјал за уградоу и 
пптреба зидарске скеле.  

м3 14,50   

 СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДПВИ :  

Д БЕТПНСКИ И 
АРМИРАНПБЕТПНСКИ РАДПВИ 

       

1 Бетпнираое армиранп бетпнских 
надвратника, надпрпзпрника и 
хпризпнталних серклажа. 
Армирани бетпн је МБ 25, 
изведен са арматурпм у 
двпстранпј пплати. Са 
материјалпм. 

м3 14,90   

2 Бетпнираое ппда приземља где 
су извађене даске, набијеним 
бетпнпм МБ 25, дебљине 10 цм.  

м2 91,80   

3 Израда пплумпнтажне армиранп 
бетпнске таванице типа ФЕРТ, 
дебљине 20 цм, са гредицама 
прпписнп армираним, глиненпм 
испунпм и слпјем бетпна МБ 25, 
дебљине 5 цм.  

м2 549,30   

 СВЕГА БЕТПНСКИ И АРМИРАНП БЕТПНСКИ РАДПВИ :  

Е АРМИРАЧКИ  РАДПВИ        

1 Набавка, чишћеое, сечеое, 
везиваое и уградоа арматуре. 
Пбрачун пп уграђенпм килпграму. 
ПЗИ -  

       

 ГА кг 395,00   

 РА кг 4.218,00   

 МА кг 1.190,00   

 СВЕГА АРМИРАЧКИ РАДПВИ:  

Ф ЛИМАРСКИ РАДПВИ        

1 Демпнтажа ппстпје лимарије, 
плука, вертикала и ппшива. 
Пбрачун пп м' демпнтиранпг 
плука или ппшива. Пдлагаое на 
градилишну деппнију. 

м` 141,40   

2 Набавка и уградоа нпвих 
хпризпнталних плука, израђених 
пд ппцинкпванпг лима д=0,6 мм, 
кружнпг пблика РШ дп 25 цм, 
пречника 15 цм, са ппцинкпваним 
кукама ппстављених на свакпм 
рпгу крпвне грађе. 

м` 101,40   
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3 Набавка и уградоа нпвих 
пдвпдних плучних цеви, 
израђених пд ппцинкпванпг лима 
д=0,6 мм, кружнпг пблика РШ дп 
50 цм, пречника 15 цм, утврдити 
их за зид на сваких 2 м ппц. 
кукама са кружним прстенпм и 
казанчетпм при врху. Плучне цеви 
пбрачунати пп м' плука, мерене 
пп дужини. 

м` 41,00   

4 Ппшиваое атике на фасади 
ппцинкпваним лимпм д=0,6 мм, 
развијене ширине дп 30 цм, са 
препустпм пд 5 цм и изведенпм 
прпписнпм пкапницпм. Пбрачун 
пп м' сплбанка. Са Набавкпм 
лима. 

м` 13,50   

5 Набавка и уградоа нпвих 
сплбанака исппд свих прпзпра на 
фасади, израђених пд 
ппцинкпванпг лима д=0,6 мм, РШ 
дп 30 цм, утврђених у зиду. 
Пбрачун пп м' уграђенпг 
сплбанка. 

м` 37,00   

6 Ппшиваое увале на крпву 
ппцинкпваним лимпм д=0,6 мм, 
развијене ширине 60 цм. Пбрачун 
пп метру дужнпм ппшива. Са 
материјалпм, лимпм. 

м` 15,00   

 СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДПВИ:  

Г ФАСАДЕРСКИ РАДПВИ        

1 Припрема и глетпваое свих 
фасадних ппвршина материјалпм 
кап Јубплин Ф двпкпмппнентнпм 
маспм за сппљне зидпве, у два 
премаза са пптребним 
временским размакпм, брусити 
ручнп дп нивпа финпће пптребне 
за бпјеое. У дату цену улази 
материјал, глетпваое равних 
ппвршина и свих прпфила у бпји 
пп избпру инвеститпра. Пбрачун 
пп м2 глетпване ппвршине. 

     

 а) равне фасадне ппвршине м2 398,60   

 б) развијена ппвршина прпфила: м2 63,10   

2 Бпјеое фасаде и спкла 
(виспкпквалитетним бпјама) кап 
Ацрyлцплпр ЈУП са тпнским 
раздвајаоем равних делпва 
фасаде пд елемената пластике. 
Фасаду бпјити бпјпм најмаое два 
пута, пднпснп дпк тпн бпје не 
буде уједначен. Пбрачун са 
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материјалпм, пп м2 пбпјене  
фасаде у бпји пп избпру 
инвеститпра. 

 а) равне фасадне ппвршине м2 482,50   

 б) развијена ппвршина прпфила: м2 63,10   

 СВЕГА ФАСАДЕРСКИ РАДПВИ:  

Х СТПЛАРСКИ РАДПВИ        

1 Набавка и уградоа стпларије 
прпизвпдене пд ПВЦ 
псмпкпмпрнпг прпфила у белпј 
бпји, кап прпизвпдни прпграм 
“"РПЛППЛАСТ" Кпвачица, сва 
застакљена термппан стаклпм, са 
гуменим дихтунзима и пкретнп-
нагибним пкпвпм. 

       

 а)  Прпзпр трпкрилни са 
надсветлпм, птавараое самп 
дпоих делпва, надсветлп фиx, 
застакљен темппан стаклпм вел. 
24п / 2пп цм. 

кпмад 9,00   

 б)  Прпзпр трпкрилни, птавараое 
пкретнп нагибнп, застакљен 
темппан стаклпм вел. 24п / 1пп 
цм. 

кпмад 5,00   

 ц)  Прпзпр застакљен термппан 
стаклпм вел. 14п / 14п цм. 

кпмад 1,00   

2 Набавка стпларије прпизвпдене 
пд алуминијусмких прпфила са 
термппрекидпм кап Алупласт у 
белпј бпји, сва застакљена 
термппан стаклпм, са гуменим 
дихтунзима и пкретнп-нагибним 
пкпвпм. 

     

 а)  Улазни ппртал Тип 2, са 
двпкрилним вратима и бпчним  
прпзприма, са птвараоем пп 
шеми стпларије, вел. 5пп / 34п цм. 

кпмад 1,00   

 б)  Улазни ппртал у излпжбени 
прпстпр 1, пзнака Тип 1, са 
двпкрилним вратима и бпчним  
прпзприма, са птвараоем пп 
шеми стпларије, вел. 36п / 24п цм. 

кпмад 1,00   

 ц)  Улазни ппртал у излпжбени 
прпстпр 2, пзнака Тип 3, са 
једнпкрилним вратима и бпчним  
прпзприма, са птвараоем пп 
шеми стпларије, вел. 24п / 24п цм. 

кпмад 1,00   
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 д)  Улазна двпкрилна врата, 
пзнака Тип 7, са надсветлпм и 
птвараоем пп шеми стпларије, 
вел. 14п / 26п цм. 

кпмад 1,00   

3 Набавка и уградоа стпларије 
прпизвпдене пд чампвпг прпфила, 
пбпјенпг акрилним бпјама у тпну, 
сва застакљена једнпстурким 
стаклпм д=8 мм, са гуменим 
дихтунзима и пкретним пкпвпм. 

     

 а)  Улазна двпкрилна врата са 
надсветлпм, застакљених крила и 
надсветла вел. 18п / 28п цм. 

кпмад 2,00   

 б)  Улазна двпкрилна врата са 
надсветлпм, застакљених крила и 
надсветла вел. 14п / 26п цм. 

кпмад 6,00   

 ц)  Улазна двпкрилна врата са 
надсветлпм, застакљених крила и 
надсветла вел. 2пп / 26п цм. 

кпмад 1,00   

 д)  Унутрашои прпзпри, фиксни, 
једнпструкп застакљени вел. 18п / 
2пп цм. 

кпмад 4,00   

 е)  Унутрашои прпзпри, фиксни, 
једнпструкп застакљени вел. 11п / 
28п цм. 

кпмад 4,00   

 ф)  Унутрашоа дуплпшперпвана 
фурнирана врата, са слепим 
штпкпм пд фурнира кап и врата, у 
дебљини зида  

    

 а) вел. 81 / 2п5 цм. кпмад 4,00   

 б) вел. 91 / 2п5 цм. кпмад 1,00   

 СВЕГА СТПЛАРСКИ РАДПВИ :  

И ППДПППЛАГАЧКИ РАДПВИ        

1 Набавка и ппстављаое керамичих 
плпчица И класе дпмаће 
прпизвпдое, ппстављене на 
лепку, све са пптребним лајснама, 
лепкпм и фугпмалпм, залепљене 
на зид и ппд санитарнпг чвпра. 

м2 590,70   

2 Израда цементнпг естриха у 
ппдпвима где је вршена израда 
нпвпг бетпнираоа. 

м2 91,80   

 ППДПППЛАГАЧКИ РАДПВИ:  

Ј МПЛЕРСКП ФАРБАРСКИ РАДПВИ        

 Пбпјена ппвршина се кпд свих 
радпва несме брисати, нити 
љускати, а на истим се несмеју 
ппзнавати трагпви четке. Избпр 
бпја и тпнпва врши надзпрни 
прган или инвеститпр. Пбраду 
зидпва пре завршнпг слпја 
изршити  пптребним 

       



 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН брoj ЈН 22/2019 

 

32/59 

 

предрадоама према прпсечним 
нпрмама. 

1 Глетпваое зидпва и плафпна 
100% у два премаза са међу и 
завршним шмирглаоем и 
уравнаваоем и свим пптребним 
предрадоама за квалитетнп 
малаое. 

м2 1.870,50   

2 Бпјеое зидпва и плафпна у два 
премаза дисперзивним бпјама са 
предхпдним намазпм ппдлпгпм и 
свим пптребним предрадоама за 
квалитетнп малаое. 

м3 1.870,50   

 МПЛЕРСКП ФАРБАРСКИ РАДПВИ:  

К ТЕСАРСКИ РАДПВИ        

 Набавка, израда и ппстављаое 
дрвенпг крпва пд резане чампве 
грађе И класе, пресека према 
детаљу крпва са пптребним 
ппмпћним везним материјалпм. 
Пбрачун према хпризпнталнпј 
прпјекцији крпва. 

м2 658,00   

 Набавка материјала и ппстављаое 
резане чампве летве 3/5 цм прекп 
крпвне кпнструкције кап ппдлпга 
за ппкривач. 

м2 776,50   

 СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДПВИ:  

Л ППКРИВАЧКИ РАДПВИ        

 Набавка и ппстављаое на крпв 
фалцпванпг црепа, прпизвпдоа 
Тпндах. 

м2 776,50   

 Набавка и ппстављаое на крпв 
слемеоака са заливаоем сппјева 
цементним малтерпм. 

м1 97,00   

 СВЕГА ППКРИВАЧКИ РАДПВИ:  

М ИЗПЛАТЕРСКИ РАДПВИ        

 Набавка и ппстављаое слпја 
минералне вуне д=15 цм, прекп 
таванице над приземљем, кап 
термпизплација плафпна. У цени 
је и ПВЦ парпдифузипна фплија 
ппстављена дп кпнструкције. 

м2 658,00   

 СВЕГА ИЗПЛАТЕРСКИ РАДПВИ :  

      

I. РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА НА 
ОБЈЕКТУ 

    

А Радпви на рушеоу  

Б Припремни радпви  

Ц Зидадрски радпви  

Д Бетпнски радпви  

Е Армирачки радпви  
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Ф Лимарски радпви  

Г Фасадерскп радпви  

Х Стпларски радпви  

И Ппдппплагачки радпви  

Ј Мплерскп фарбарски радпви  

К Тесарски радпви  

Л Ппкривачки радпви  

М Изплатерски радпви  

 I - СВЕГА  СВИ  РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ:  

 

 

II - ПРЕДРАЧУН РАДОВА на  изради инсталација ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ за библиотеку  и  
галерију  у  Голупцу 

Ппзиција Ппис радпва (Назив ппзиције) Јединица 
мере 

Кпличина Јединична 
цена 

Изнпс 

1 2 3 4 5 6 

А) ГРАЂЕВИНСКИ РАДПВИ        

1 Искпп земље 3 категприје са 
пдбациваоем у страну, у рпву 
ширине дп 0,50 м, а на дубину дп 
2,00 м, за пплагаое цеви 
впдпвпда и канализације кап и 
пкна за ревизипне {ахте. Пбрачун 
пп м3 искппане сампникле земље. 

m3 28,40   

2 Набавка, разастираое и набијаое 
слпја песка исппд и пкп цеви 
впдпвпда и канализације у слпју 
пд 10 цм. 

м3 10,50   

3 Затрпаваое рпва у слпјевима пд 
20 цм прирпднпм мешавинпм 
шљунка, накпн пплагаоа 
инсталације, са збијаоем.  

м2 17,90   

4 Набавка материјала и израда 
ревизипнпг пкна према прпјекту, 
ппекпм у прпдужнпм малтеру са 
истпвременим фугпваоем 
унутрашое ппвршине и 
бетпнираоем кинете у 
канализаципнпј шахти. Ревизипна 
шахта је чистпг птвпра фи 100 цм. 
Набавка и уградоа дуктил шахт 
ппклппца за тежак сапбраћај  фи 
600, 250 кN. 

м2 1,00   

5 Набавка материјала и израда 
ревизипнпг пкна према прпјекту, 
ппекпм у прпдужнпм малтеру са 
истпвременим фугпваоем 
унутрашое ппвршине и 
бетпнираоем дна шахта. 
Ревизипна шахта је чистпг птвпра 
1,00 x 0,80 м. Набавка и уградоа 

м2 1,00   
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лакпг шахт ппклппца са рампм. 

 СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДПВИ:  

Б КАНАЛИЗАЦИЈА        

1 Набавка и ппстављаое 
канализаципних цеви у раније 
искппанпм рпву или у пбјекту 
према прпјекту впдпвпда и 
канализације. Канализаципне 
цеви су пд тврде пластике, ЈУС 
Г.Ц6.5л2. Пбрачун пп 1 м' 
ппстављене канализације заједнп 
са пптребним рачвама и 
прстенастим гуменим дихтунгпм 
на свакпм сппју цеви. 

       

 фи 160 м` 15,00   

 фи 125 м` 3,00   

 фи 110 м` 23,00   

 фи 50 м` 12,00   

2 Набавка и ппстављаое ппдних 
сливника са решеткпм пд тврдпг 
ПВЦ, фи 50 мм, са металнпм 
украснпм решеткпм. 

кпм 3,00   

3 Набавка и ппстављаое 
вентилаципних ПВЦ глава фи 110, 
кап завршетка вентилације прекп 
крпва 

кпм 1,00   

 СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈА КАНАЛИЗАЦИЈЕ :  

ц ВПДПВПД        

1 Набавка и ппстављаое пкитен 
(ппцинкпваних) впдпвпдних цеви 
са пптребним фитунзима, а све пп 
ЈУС-у за впдпвпд ппд притискпм 
пд 12 бара. Цеви пре затрпаваоа 
или затвараоа шлицева 
премазати битулитпм кап 
заштитпм пд кпрпзије. 

       

 ДН 75 мм м` 73,00   

 ДН 25 мм м` 28,10   

 ДН 20 мм м` 29,00   

2 Набавка и ппстављаое прппусних 
вентила са пплугпм за затвараое. 

     

 ДН 75 мм м` 1,00   

 ДН 25 мм м` 2,00   

 ДН 20 мм м` 5,00   
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3 Набавка и ппстављаое Ек вентила 
на свим прикључцима WЦ казана 
за испираое и на прикључку веш 
машине 

кпм 11,00   

4 Набавка и ппстављаое унутрашое 
назидне хдрантске кутије са 
прикључкпм фи 5п мм, 
ппремљене вентилпм, јувидур 
цревпм и млазницпм 

кпм 2,00   

5 Набавка и уградоа у шахту 
впдпмера ИНСА фи 25 мм., 

кпм 1,00   

 СВЕГА ИНСТАЛАЦИЈА ВПДПВПДА :  

Д САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ        

1 Набавка и ппстављаое кпмплет 
умивапника 4п x 6п цм са сталкпм, 
никлпваним сифпнпм и  славинпм 
за тпплу и хладну впду. 

кпм 3,00   

2 Набавка и ппстављаое WЦ шпље 
пд фајанса заједнп са пластичним 
ппклппцем и ппвезаним 
бешумним испирачем. 

кпм 3,00   

3 Набавка и ппстављаое 
галантерије уз лавабп и тп: 
једнпделни држач пешкира, 
држач сапуна и етажер са 
пгледалпм, све кпмплет . 

кпм 3,00   

4 Набавка и ппстављаое уграднпг 
судппера пд инпxа са кпрпуспм 
ширине 80 цм пд универа, са 
двпкрилним вратима и пптребним 
пкпвпм, са мпнтажпм батерије за 
хладну и тпплу впду . 

кпм 1,00   

5 Набавка и ппстављаое бпјлера 
запремине 50 литара, са 
мпнтажпм заштитнпг вентила и 
наппјних црева. 

кпм 1,00   

6 Набавка и ппстављаое 
санитарних вентилатпра фи 125 
мм, у свакпј WЦ кабини и кухиои, 
са мпнтажпм на плафпн у већ 
ппстављену ПВЦ цев фи 125 мм 
дужине 1.ппп мм. 

кпм 4,00   

 СВЕГА САНИТРАНИ УРЕЂАЈИ:  

 

II - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

    

А ГРАђЕВИНСКИ РАДПВИ  

Б КАНАЛИЗАЦИЈА  

Ц ВПДПВПД  

Д САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ  

 II - СВЕГА ВОДОВОД , КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ:  
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III - ПРЕДРАЧУН РАДПВА на  изради инсталација ЕЛЕКТРП ЕНЕРГЕТСКЕ  библиптеку  и  галерију  у  Гплупцу 

Ппзиција Ппис радпва (Назив ппзиције) Јединица 
мере 

Кпличина Јединична 
цена 

Изнпс 

1 2 3 4 5 6 

1 НАППЈНИ КАБЛПВИ        

1.1. Исппрука и уградоа 
инсталаципних каблпва пд 
ппстпјећег МРП дп нпвих 
развпдних табли РТ1 и РТ2 и пд 
развпдних табли дп крајоих 
пптрпшача. Инсталација се извпди 
првенственп на зиду исппд 
малтера,кпмплет са ппвезиваоем 
на пба краја и свим непхпдним 
кутијама пптребним за рачваое и 
нпшеое каблпва.Каблпви су 
следећег типа и пресека: 

  
  
  

 ППY 5x6 мм2 - извпди за табле РТ1 
и РТ2 

м 50,00   

 ППY 3x1,5мм2 - расвета м 820,00   

 Н2XХ 3x1,5мм2 - паник расвета м 60,00   

 ППY 3x2,5мм2 - мпнпфазни 
прикључци 

м 450,00   

 ПY 1x4мм2 - изједначеое 
пптенцијала дп ПС49 

м 20,00   

 ПY 1x6мм2 - изједначеое 
пптенцијаиа пд ПС49 дп ПЕ шине 

м 52,00   

 ПY 1x16мм2 - земљпувпдник м 10,00   

 УКУПНП 1. НАППЈНИ КАБЛПВИ:  

2 РАЗВПДНИ ПРМАН И ТАБЛА        

2.1. Развезиваое, рекпснтрукција и 
ппнпвнп везиваое мернп 
развпднпг прмана МРП. Развпдни 
прман је ппстпјећи прман, за 
мпнтажу у зид. На табли у прману 
мпра бити мпнтирана следећа 
ппрема : 

  
  
  

 Вишефункципналнп трпфазнп 
брпјилп 40А (ппстпјеће) 

кпм 1,00   

 Псигурачи лимитери кл.Ц 32А кпм 3,00 

 аутпматски заштитни прекидач 
кл.Ц 25А 

кпм 6,00 

 главни ручни прекидач 32А, на 
вратима прмана 

кпм 1,00 

 Све кпмплет исппрученп, 
уграђенп, ппвезанп и 
функципналнп испитанп 

кпмплет 1,00   
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2.2. Исппрука, ппвезиваое и мпнтажа 
развпдне табле РТ1. Развпдна 
табла је величине 36+6 мпдула, за 
мпнтажу у зид. Направљена је пд 
негпривпг пплиестера. На табли се 
мпнтира следећа ппрема: 

     

 Заштитна склппка диф.струје 
ФИД40/0.3А 

кпм 1,00 

 аутпматски заштитни прекидач 
кл.Ц 16А 

кпм 16,00 

 аутпматски заштитни прекидач 
кл.Ц 10А 

кпм 8,00 

 трппплна ручна преклппка 0/1 за 
мпнтажу на ДИН шину, 25А 

кпм 1,00 

 Све кпмплет исппрученп, 
уграђенп, ппвезанп и 
функципналнп испитанп. 

кпмплет 1,00   

2.3. Исппрука,ппвезиваое и мпнтажа 
развпдне табле РТ2. Развпдна 
табла је величине 36+6 мпдула, за 
мпнтажу у зид. Направљена је пд 
негпривпг пплиестера. На табли се 
мпнтира следећа ппрема: 

     

 Заштитна склппка диф.струје 
ФИД40/0,3А 

кпм 1,00 

 аутпматски заштитни прекидач 
кл.Ц 16А 

кпм 14,00 

 аутпматски заштитни прекидач 
кл.Ц 10А 

кпм 7,00 

 трппплна ручна преклппка 0/1 за 
мпнтажу на ДИН шину, 25А 

кпм 1,00 

 Све кпмплет исппрученп, 
уграђенп, ппвезанп и 
функципналнп испитанп. 

кпмплет 1,00   

 УКУПНП РАЗВПДНИ ПРМАН И ТАБЛА:  

3 ПРИКЉУЧНИЦЕ И СВЕТИЉКЕ        

3.1. Исппрука материјала, уградоа и 
ппвезиваое мпдуларне 
мпнпфазне 
утичнице,2М,16А,230В, 50Хз,са 
заштитним кпнтактпм за уградоу 
у зид, сл.типу "Рпyал" Металка 
Мајур.Пбрачун пп кпм. 

кпм 14,00   

3.2. Исппрука материјала, уградоа и 
ппвезиваое мпдуларне дупле 
мпнпфазне 
утичнице,4М,16А,230В, 50Хз,са 
заштитним кпнтактпм, за уградоу 
у зид, сл.типу "Рпyал" Металка 
Мајур.Пбрачун пп кпм. 

кпм 11,00   
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3.3. Исппрука материјала, уградоа и 
ппвезиваое мпдуларне трпструке 
мпнпфазне утичнице, 7М, 16А, 
230В, 50Хз, са заштитним 
кпнтактпм, за уградоу у 
парапетни развпд на стплу, 
сл.типу "Рпyал" Металка 

кпм 5,00   

3.4. Исппрука материјала, уградоа и 
ппвезиваое мпдуларне трпструке 
мпнпфазне утичнице,16А,230В, 
50Хз,са заштитним кпнтактпм, за 
уградоу у зид, сл.типу "Рпyал" 
Металка Мајур.Пбрачун пп кпм. 

кпм 1,00   

3.5. Исппрука материјала, уградоа и 
ппвезиваое мпнпфазне 
утичнице,16А,230В, 50Хз,са 
заштитним кпнтактпм и 
ппклппцем, за уградоу у зид, 
сл.типу "Рпyал" Металка 
Мајур.Пбрачун пп кпм. 

кпм 10,00   

3.6. Исппрука материјала, уградоа и 
ппвезиваое прекидача расвете, 
једнппплна склппка, за уградоу у 
зид, сл.типу "Рпyал" Металка 
Мајур. Пбрачун пп кпм. 

кпм 8,00   

3.7. Исппрука материјала, уградоа и 
ппвезиваое прекидача расвете, 
серијска склппка, за уградоу у 
зид, сл.типу "Рпyал" Металка 
Мајур. Пбрачун пп кпм. 

кпм 7,00   

3.8. Исппрука материјала, уградоа и 
ппвезиваое прекидача расвете, 
наизменична склппка, за уградоу 
у зид, сл.типу "Рпyал" Металка 
Мајур. Пбрачун пп кпм. 

кпм 6,00   

3.9. Надградни парапетни канал 
50x105, ппклппац ширине 85мм, 
са преградпм, ппклппцем, 
завршним елементима и 
елементима за прпмену правца и 
свим пптребним прибпрпм за 
спајаое и мпнтажу, сличан типу 
ДЛП адаптивни систем, Легранд 

м 2,00   

3.10. Пбла каналица на ппду 
77x19x200м, са 4 кпмпре, 
исппрука и уградоа. 

кпм 3,00   

3.11. Исппрука, уградоа и ппвезиваое 
ЛЕД панела са рампм, надградна, 
45W, 4200К,3200лм, Ц 
11198x298x12мм. Пбрачун пп кпм. 

кпм 88,00   

3.12. Исппрука, уградоа и ппвезиваое 
ЛЕД светиљке, 
надградна,180x180мм,849лм,12W. 

кпм 4,00   
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Пбрачун пп кпм. 

3.12. Исппрука, уградоа и ппвезиваое 
ЛЕД светиљки грлп Е27, дп10W 
зидна.сппљна, ИП54.0брачун пп 
кпм. Кпм 

кпм. 3,00   

3.13. Исппрука, уградоа и ппвезиваое 
ЛЕД рпзетне, уградна,пп избпру, 
грлп ГУ 5x.Пбрачун пп кпм.  

кпм 8,00   

3.14. Исппрука, уградоа и ппвезиваое 
светијлке паник расвете.Пбрачун 
пп кпм. 

кпм 29,00   

 УКУПНП ПРИКЉУЧНИЦЕ И СВЕТИЉКЕ:  

4 ЗАШТИТНИ УЗЕМЉИВАЧ И 
ГРПМПБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА 

       

4.1. Исппрука и пплагаое 
ппцинкпване челичне траке ФеЗн 
25x4мм у рпву 0,8x0,4м, накпн 
искппа рпва на удаљенпст пд пкп 
1м пд пбјекта. Трака се пплаже са 
задое стране пбјекта за спустпве 
грпмпбранске инсталације и нпве 
земљпувпде. Пставити извпде 
траке дужине 5м за прихват 
спустпва дп МС1 и МС2 на фасади 
пбјекта. Ппзиција пбухвата искпп 
и затрпаваое рпва. 

м 32,00   

4.2. Исппрука и уградоа штапне 
хватаљке са уређајем за ранп 
стартпваое сл.типу "СКYЛАНЦЕ" 
или сличан, са временпм 
предоачеоа Ат 30|ЈС 

кпм 1,00   

4.3. Исппрука и уградоа нпсећег стуба 
хватаљке, прпхрпм, 2", висине Л= 
1,2 м адаптер за хватаљку 2", 
"СКYЛАНЦЕ", са прибпрпм за 
прихват на крпвну кпнстукцију 
(шелне, гумена ппдлпга, шрафпви 
итд) 

кпм 1,00   

4.4. Исппрука и уградоа брпјача удара 
грпма. Брпјач ппставити на једнпм 
пд спустпва грпмпбранске 
инсталације 

кпм 1,00   

4.5. Исппрука и уградоа пппменске 
таблице "ППАСНП-ВИСПКИ 
НАППН". Таблицу ппставити на 
стуб хватаљке ппмпћу две шелне. 

кпм 1,00   

4.6. Исппрука и уградоа угапне 
механичке заштите 
1600x50x50мм, Л=1,5м за заштиту 
земљпувпдника 

кпм 2,00   
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4.7. Исппрука, пплагаое ппцинкпване 
челичне траке ФеЗн 20x3мм кап 
спусни прпвпдник, пп крпвнпм 
ппкривачу и на зиду, на 
пдгпварајућим зидним пптппрама 
920 и 922/П. 

м 45,00   

4.8. Исппрука и уградоа зидне пптпре 
за траку СРПС 922А .Пбрачун пп 
кпмаду. 

кпм 20,00   

4.9. Ппвезиваое матлних маса на 
крпву - плучнпг система са 
грпмпбранскпм инсталацијпм 
кпмпл. 

кпмплет 1,00   

4.10. Исппрука и уградоа МС на висини 
1,7м пд тла 

кпм 2,00   

4.11. Функципналнп испитиваое и 
пуштаое у рад 

кпм 1,00   

4.12. Пстала пптребна мереоа - птппр 
уземљивача, непрекиднпст 
заштитних впдпва, мереое птппра 
изплације итд. 

кпм 1,00   

 УКУПНП ЗАШТИТНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРПМПБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА:  

 

III - РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ЕЛЕКТРО 
ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈА 

    

1 НАППЈНИ КАБЛПВИ  

2 РАЗВПДНИ ПРМАН И ТАБЛА  

3 ПРИКЉУЧНИЦЕ И СВЕТИЉКЕ  

4 ЗАШТИТНИ УЗЕМЉИВАЧ И ГРПМПБРАНСКА ИНСТАЛАЦИЈА  

  III - УКУПНО ЕЛЕКТРО ЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 

 

IV -  ПРЕДРАЧУН РАДОВА на  изради ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ за  библиотеку  
и  галерију  у  Голупцу 

Ппзиција Ппис радпва (Назив ппзиције) Јединица 
мере 

Кпличина Јединична 
цена 

Изнпс 

1 2 3 4 5 6 

A ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФПНА        

1 Исппрука, мпнтажа и ппвезиваое 
телефпнске прикључнице РЈ12 .  

кпм 11,00   

2 Исппрука и ппстављаое сигналнпг 
кабла УТП/ФТП цат6е 2x2x0,4мм. 
Пбрачун пп м.  

м 280,00   

 УКУПНП ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФПНА:  

Б ЛАН ИНСТАЛАЦИЈА        
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1 Исппрука и мпнтажа нпвпг 
назиднпг 15У/19 "rack" прмана са 
прпвидним вратима димензија  
1800x600x800мм КПМ1- Наппјна 
јединица са 8  
утичница и прекидачем, 230В, 
50Хз, 1ХУ  КПМ1; -  
Нпсач каблпва за хпризпнталнп 
впђеое каблпва, patch guide, са 
већих прстенпва, 19'', 1HU, сличнп 
типу SCHRACK DBK1 4805 КПМ3; - 
Pach panel 19'', 1HU, мпдуларнпг 
типа празан, за смештаое 24xRJ 
45 мпдула, сличан типу SCHRACK 
HSER0240GS  КПМ3; Patch КЈ 
мпдул Cat 6e RJ 45 КПМ69; - SFTP 
patch cord кабл кат.6е дуж1м- 
фабрички ,направљен и тестиран. 

кпм 1,00   

2 Исппрука и ппстављаое кабла 
типа СФТП цат6е.  
Кабл се пплаже пд РАЦК прмана 
звездастп дп свих утичница 
вертикалнп и хпризпнталнп дп 
свих  
утичница. На местима прикључка 
пставити резерву кабла дуж.1м. 
Каблпве пбележити на пба краја. 
Пбрачун пп м. 

m 125,00   

3 Исппрука, мпнтажа и ппвезиваое 
надградне утичнице РЈ 45 цат.6е у 
парапету на стплу 

кпм 5,00   

4 Исппрука, мпнтажа и ппвезиваое 
SXT 2,4GHz 

кпм 1,00   

5 Исппрука и ппвезиваое Wireless 
кпнтрплера 

кпм 1,00   

6 Пстали ситан неспецифициран 
матеијал. 

Паушалнп 1,00   

7 Атестираое рачунарске мреже - 
категпризација мреже на цат.6е. 
Атестираое врши сертефикпванп 
лице са сертификпваним 
уређајем. Пп кпм. 

кпм 16,00   

8 Прпграмираое и ппдешаваое 
мреже 

кпм 1,00   

 УКУПНП ИНСТАЛАЦИЈА ЛАН МРЕЖЕ:  

      

IV РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И 
СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

    

 ИНСТАЛАЦИЈА ТЕЛЕФПНА   

 ЛАН ИНСТАЛАЦИЈА  

 IV - УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ   
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 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I СВЕГА РАДПВИ НА ПБЈЕКТУ без 
ПДВ-а: 

 

II ВПДПВПД , КАНАЛИЗАЦИЈА И 
САНИТАРНИ УРЕђАЈИ без ПДВ-а: 

 

III ЕЛЕКТРП ЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ без ПДВ-а: 

 

IV ТЕЛЕКПМУНИКАЦИПНЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ без ПДВ-а: 

 

 

 УКУПНА  ЦЕНА, без ПДВ-а  

 ИЗНОС ПДВ-а 20%  

 УКУПНА  ЦЕНА, са ПДВ-ом  

 

 

 

 

 

 

Датум:                                                      М.П.                          Потпис одговорног лица:   

 

____________________                                                            ________________________ 

 
 
 

Упутство за попуњавање:  

Понуђач треба да попуни сва празна поља у образцу предмер и предрачун радова са 

сруктуром  цене на следећи начин: 

 

 

 

 

 Износ укупно по свакој врсти радова без ПДВ-а, 

 Износ, Укупна цена  без ПДВ-а, у  рекапитулацији, 

 Износ ПДВ-а, у  рекапитулацији, 

 Износ, Укупна цена  са ПДВ-ом у  рекапитулацији.  
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IX   МОДЕЛ  УГОВОРА 
 

 

У Г О В О Р   о извођењу  радова на  

реконструкцији вишенаменског културног објекта у Голупцу 

 

Закључен између уговорних страна: 

1.  Општинска управе општине Голубац, ул. Цара Лазара бр. 15, 12223 Голубац, ПИБ: 

101483358, матични број: 07162901, коју заступа Начелник општинске управе Владица 

Буљубаша, (у даљем тексту : Наручилац) 

и 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

 

______________________________________________са седиштем у ______________________  
назив извођача 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова). 

 

Или  

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе  

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  

 

или 

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив Подизвођача 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 

Члан 1.  

 Уговорне стране констатују: 
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 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана 27.06.2019.године, објавио Позив за подношење понуда у 

отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења  радова на 

реконструкцији вишенаменског културног објекта  у Голупцу,ЈН Бр.22/2019,на Порталу јавних 

набавки и на интернет страници наручиоца,  

 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 

вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је 

поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама; 

 - да се средства за извођење предметних радова обезбеђују у складу са Уговором о 

донацији који је закључен између Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге 

(UNOPS) и општине Голубац, UNOPS-NFY-2019-GRANT-003, (број: 337-2/2019 од 29.05.2019. 

године) 

 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 

Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци 

доделио Извођачу радова.  

Предмет уговора 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора су: Радови на реконструкцији вишенаменског културног 

објекта у Голупцу. 

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 

извршење радова који су предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 

______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), 

од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ 

(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из 

усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 

и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача 

радова. 

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, 

радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 

чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, 

обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, 

рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних 

радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге 

трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак 

радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације 

и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 

према техничкој документацији. 
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Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин: 

 

       На основу оверених привремених месечних ситуација и окончаној ситуацији, сачињеним 

на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде 

бр. ________од _________ и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 

(четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране стручног надзора, с тим што 

окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.  

 Уплату средстава обрачунатих на начин и у роковима из става 1. овог члана, Општина 

Голубац ће вршити директно на рачун Извођача радова.  

Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач 

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

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

без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 

(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према 

приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора. У случају обуставе радова која 

се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико 

дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су 

потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова у складу са чланом  6. овог уговора 

су: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациjом; 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 

у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије 

одређено. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 

радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

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

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 

обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 

Члан 6. 

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у 

коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да 

изводи радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 

рокова, сматрају се нарочито: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 
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2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5. хитне непредвиђени радови према члану 16. уговора, за које Извођач радова 

приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 

6. непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности 

 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 

8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за 

завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о 

кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 

пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова. 

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 

истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са 

одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7. 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом 

основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано 

раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од 

уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу 

радова, као и:  

(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 

одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом 

кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведених радова, 

Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају 

промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у 

конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.   

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке 

документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и 



 

Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН брoj ЈН 22/2019 

 

47/59 

 

даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 

недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је 

пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у 

обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном 

надзору динамични план извођења радова;  

(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 

складу са важећим прописима;  

(5) да се строго придржава мера заштите на раду;  

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио 

радове и да је спреман за њихову примопредају; 

(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за 

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким 

нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 

(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

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

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 

животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 

предаје радова Наручиоцу радова; 

(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије; 

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 

извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се 

објекат гради; 

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 

Стручног надзора или Наручиоца; 

(14) у случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према 

понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и 

опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност 

испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју 

доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се 

замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз 

сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким 

карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени. 

(15) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

(16) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом; 

(17) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим 

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао 

у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

(18) да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 

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

динамику; 

(19) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци; 

(20) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року 

од 5 дана; 
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(21) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталација и опреме; 

(22) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама. 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 

одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са 

законом који регулише ову област. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на 

сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 

Члан 11. 

  

 Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 

Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим 

да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 

важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

 Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 

вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 

гарантног рока.  

Осигурање 

Члан 12. 

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних 

ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису 

осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова. 

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или 

оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим 

законским прописима. 
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Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре 

истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом 

осигурања. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 13. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 

њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 

уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са 

гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је 

извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 

упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 

току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 

у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 

Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 

захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 

уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

Квалитет уграђеног материјала 

Члан 14. 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

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

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

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 

Вишкови и мањкови радова 

Члан 15. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и 

уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан 

да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  
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Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио 

без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 

обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама 

изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у 

даљем тексту: Узансе). 

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од 

дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не 

прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване 

карактеристике објекта као целине. 

Хитни непредвиђени радови 

Члан 16. 

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су 

они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради 

спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, 

неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем. 

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне 

сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту 

сагласност.   

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 

хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су 

морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова 

уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања 

обавестити Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 

одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 

трошкове. 
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Непредвиђени радови 

Члан 17. 

 Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 

18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, 

али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег 

извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају 

радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора. 

 Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности 

наручиоца.  

 Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 

непредвиђених радова. 

 Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали 

бити обављени. 

 Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена 

цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача 

радова.  

 У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 

одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 

трошкове. 

Примопредаја изведених радова 

Члан 18. 

 Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на 

објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење 

радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и 

упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на 

објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова. 

 Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са 

одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на 

основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се 

односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 

 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 

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

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 

завршетка радова. 

 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 

материјал и извештајима. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 

разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 

терет Извођача радова. 
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 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 

коришћење изведене радове. 

 

Коначни обрачун 

Члан 19. 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

Раскид Уговора 

Члан 20. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 

касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 

радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 

понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као 

и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или 

из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 

омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као 

подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. 

став 1. тачка 4. ЗЈН. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било 

предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним 

радовима и њиховој вредности у складу са Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и 

сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед 

стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача 

радова и надзорног органа. 

 

Измене уговора 

 

Члан 21. 

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 
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околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 

17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне 

вредности закљученог уговора. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико 

су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  

 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  

 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на 

које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова 

приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести. 

6) непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни 

предвиђени пројектом. 

Члан 22. 

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац 

ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, 

под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима 

предмета јавне набавке. 

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, 

Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за 

наведене позиције непредвиђених радова. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  

Сходна примена других прописа 

Члан 23. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 

одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 

односи. 

Саставни део уговора 

Члан 24. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   техничка документација 

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године 

-  образац о произвођачима материјала и опреме 

- динамика извођења радова 
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Решавање спорова 

Члан 25. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу. 

Број примерака уговора 

Члан 26. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку уговорну 

страну. 

Ступање на снагу 

Члан 27. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 

снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 

Извођача радова.  

      

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

   

 

 

МП. 

          Владица Буљубаша 

             Начелник ОУ 

 

МП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

 

Овај модел уговора представља садржину уговора којиће бити закључен са изабраним 

понуђачем. 

Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора  исти  попунити и  потписати. 

 

Наручилац ће одбити понуду, ако понуђач без оправданих  разлога одбије да закључи  уговор о 

јавној набавци, након што му је уговор додељен. 
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X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 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 одговорног лица: 
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XI   ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Законао јавним набавкама   

 

______________________________________________________, 
                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

И  З  Ј  А  В  У   

О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 

     

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

јавне набавке радова: Реконструкција вишенаменског културног објекта  у Голупцу јавна 

набавка, број: 22/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи 

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

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

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

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

1. тачка 2. Закона. 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

Датум: М.П. Потпис одговорног лица 
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XII   ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗАКОНА 
 

 
 
 

 У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу : 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач____________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 

 

 у поступку јавне набавке радова на Реконструкцији вишенаменског културног објекта  у 

Голупцу, јавна набавка број 22/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Датум: М.П. Потпис одговорног лица 
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XIII  ОБРАЗАЦ  ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ТЕХНИЧКУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 

 

 

Потврђујем да је дана  _______________ 2019. године, од стране понуђача  

 

_______________________________________________________ 

(Назив понуђача) 

 извршен обилазак локације и увид у пројектну документацију  ради учествовања у 

отвореном поступку јавне набавке радова:  Реконструкција вишенаменског културног 

објекта  у Голупцу, јавна набавка број 22/2019. 

Обилазак локације и увид у пројектну документацију извршили су овлашћени 

представници понуђача: 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

  

 

 

 

Датум:    __________ 2019. године                                                  За Општинску управу 

              општине Голубац                 

     

      М.П.  ____________________________  

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

    

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду. 
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XIV OБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА) О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

 

 

 

       Назив референтног Наручиоца_____________________________ 

 

       Седиште________________________________________________ 

 

       Улица и број_____________________________________________ 

 

       Телефон_________________________________________________ 

 

       Матични број_____________________________________________ 

 

       ПИБ_____________________________________________________ 

 

                                                                         П О Т В Р Д А 

 

                  Којом потврђујемо да је ____________________________ у  20-   .години извео за на- 

          (назив понуђача) 

 

      ше потребе _______________________________________________ у укупној вредности 

      (назив радова) 

 

      без ПДВ-а од _____________________________________ динара. 

 

     Потврда се издаје на захтев________________________________ради учешћа у 

 (назив понуђача) 

      отвореном поступку јавне набавке  „Реконструкција вишенаменског културног објекта у 

Голупцу“  ЈН 22/2019, и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

 

 

 

 

 

       За тачност података: 

 

           Овлашћено лице инвеститора:                                           Место и датум: 

 

                                                                   М.П.                                                                         


