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ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 25/2014 
Наручиоца: Специјална болница за рехабилитацију - Бања Ковиљача, 

Ул. Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача 

 

НАБАВКА РАДОВА 
 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВA НА ОБЈЕКТИМА БОЛНИЦЕ 
 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 
 
 
 
 

(Објављено на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и 

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рок за достављање понуда: 24.11.2014. године, 10.00 ч 

Јавно отварање: 24.11.2014. године у 10.30ч 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 

даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 151 

од 13.10.2014. године, припремљена је конкурсна документација за ЈН бр. 25/2014. 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за извођење радовa на одржавању објеката  

Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ 

ЈН бр. 25/2014 
 
 
 

САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

 
 
 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2. Подаци о  предмету јавне набавке 

3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

4. Обрасци понуде 

5. Услови за учешће у поступку и упутство за доказивање 

6. Спецификација са структуром цене 

7. Изјава о одговориним руководиоцима радова 

8. Изјава о независној понуди 

9. Изјава о обавезама из чл. 75. Став 2, ЗЈН 

10. Референце 

11. Изјава за гаранни рок 

12. Образац трошкова припреме понуде 

13. Изјава о достпности 

14. Модел уговора 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1) Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Специјална болница за 

рехабилитацију „Бања Ковиљача“, Ул. Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, 

http://www.banjakoviljaca.rs/ 
 

2) Врста поступка: Отворени поступак 

 
3) Предмет јавне набавке: набавка радова - Извођење радова на одржавању 

објеката Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“  

 
4) Поступак се спроводи у циљу закључења уговора о предметној јавној набавци 

 
5) Набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за 

радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних 

лица 

 
6) Није предвиђена електронска лицитација 

 
7) Контакт: Данијела Јокић, 015/895 - 214, javnenabavke@banjakoviljaca.rs  

 
 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Радови

 - Извођење радова на одржавању објеката Специјалне болнице за 

рехабилитацију „Бања Ковиљача“ -  45200000  ознака  из  речника  ЈН  

(Радови на објектима или деовима објеката високоградње и нискоградње) 

 

Локације и врсте радова: 

1. Хотел Стандард кречење комплетног објекта. 

2. Кречење Стационара I и II спрат 

3. Довоз и одвоз блата и иловаче за блато 

4. Хотел Херцеговина адаптација соба (апартмана)  са израдом купатила на I и II 

спрату, тераса на II спрату. 

5. Сређивање 250 м2 фасаде. 

6. Сређивање крова изнад кинези сале за одрасле. 

7. Уградња сепаратора у кухињи са прерадом канализационе мреже. 

8. Сређивање преосталих четири кабине у блатном купатилу (орошавање) 

9. Израда термике и плафона у ресторану испод терасе 

10. Разни радови на одржавању објеката у неким малим количинама. 

 
 

 Набавка је јединствена и није обликована по партијама 
 

 Спецификација радова, као и технички услови, детаљно је дата у 
предмеру

http://www.banjakoviljaca.rs/
mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
3.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде сачињена 

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

на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику 

достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране 

овлашћеног судског тумача. 
 

 Сертификати, који се односе на материјале и, евентуално, опрему, фабрички 

атести и проспектна документација могу бити на енглеском језику. 

 
3.2. Подношење понуде и попуњавање образаца датих у 

конкурсној документацији 
 

 Понуђач подноси понуду непосредно на писарници Наручиоца 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 наводи назив понуђача, адресу и телефон, као 

и име и презиме овлашћеног лица за контакт. 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. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

јединствену целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, 

одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се 

видно не оштете листови или печат. 

 Понуду  доставити  на  адресу:  Специјална болница за рехабилитацију „Бања 

Ковиљача“, Ул. Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 

 

,,Понуда за јавну набавку радова ЈН бр. 2 5 / 2 0 1 4 . - Извођење 
радова на одржавању објеката Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Бања Ковиљача“ – ОТВОРИТИ  КОМИСИЈСКИ” 

 
 Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, 

како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице 

понуђача исте потписује и оверава печатом. Понуда мора бити јасна и 

недвосмислена. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације 

могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови 

групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће и у име групе 

попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у 

ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу. 

 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан 

је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале 

образац понуде и печат понуђача. 
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3.3. Партије 
 

 Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 
 

 
 

3.4. Варијанте Понуде 
 

 Није дозвољено подношење понуде са варијантама. 
 

3.5. Измене, допуне и опозив понуде 
 

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

своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или 

путем поште у затвореној коверти или кутији, до рока који је одређен за 

подношење понуда. 

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

кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме 

овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на 

коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе 

и адресу свих учесника у заједничкој понуди или то чини овлашћени члан групе 

понуђача, по овлашћењу. 

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална 

болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“, Ул. Парк бр. 4, 15316 Бања 

Ковиљача: 

 
„Измена понуде за јавну набавку радова ЈН бр. 25/2014 - Извођење 
радова на одржавању објеката Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Бања Ковиљача“  
или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова ЈН бр. 25/2014 - Извођење 
радова на одржавању објеката Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Бања Ковиљача“ 
или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова ЈН бр. 25/2014 - Извођење 
радова на одржавању објеката Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Бања Ковиљача“ 

 

3.6. 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. Уколико се утврди недозвољено, такве понуде ће бити 

одбијене. 

 
3.7. Учешће подизвођача 

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди 

наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат 
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укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не 

може бити већи од 50% . 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова 

који су захтевани. 

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

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то 

дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке 

која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу 

доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити 

добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори 

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

односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на 

број подизвођача. 

 
3.8. Подношење заједничке понуде 

 
 Понуду може поднети и група понуђача. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке о: 

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

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу  који   ће   у  име   групе   понуђача   дати   захтевано   средство 

обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 Група понуђача је дужна да достави  све захтеване доказе о испуњености 

услова који су наведени у конкурсној документацији. 

 
3.9. Отварање понуда 

 
Јавно отварање понуда ће се обавити дана 2 4 .11.2014. године у 10,30 

часова у просторијама Наручиоца. Пре почетка отварања понуда, 

представници понуђача, који желе да учествују у поступку отварања, 

дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за заступање 

понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом 

понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача. Број овлашћења 

и име представника понуђача, уписује се у Записник о отварању понуда. 

У Записнику о отварању понуда, понуде се уписују по редоследу 

пристизања. Понуда за коју је поднето обавештење о опозиву, неће се 

отварати и биће враћена понуђачу, као и понуда приспела после 

назначеног рока. Понуда за коју је поднета допуна или измена, биће отварана 

пре саме понуде. 

 
3.10. Остали захтеви наручиоца 
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3.10.1  Начин и услови плаћања 

 
Путем привремених ситуација за извршење радова у складу са процентом 

реализације послова, а роком плаћања који зависи од могућности наручиоца, а 

најдуже до 45 дана. 

 

Није могуће авансно плаћање. Уколико понуђач захтева авансно плаћање, 

таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

3.10.2  Рок и место испоруке или извршења радова 
 

Изабрани понуђач – добављач, ће бити у обавези да све радове извршава 

према захтеву наручиоца и на начин и динамиком коју одреди наручилац, а 

све у складу несметаног омогућавања функционисања наручиоца. 

 

Рок за одазив по налогу наручиоца, мора бити у оквиру 3 часа, од добијања 

позива (ово из разлога спречавања последица, у случају неких кварова или 

хаварија, као и поплава или прокишњавања објеката).  

 

Пре сваког почетка радова, добављач ће припремити техничку 

документацију, уколико то врста радова захтева, за коју ће добити дозволу од 

надзорног органа, кога ће одредити наручилац. 

 

Рок извршења радова ће се одређивати уз дозволу надзорног органа. 

 
3.10.3 Квантитативни и квалитативни пријем 

 

 

Квантитативни пријем, евентуалне, опреме ће се обавити на месту испоруке 

добара, на локацији Наручиоца. Пријем ће се вршити провером количина 

примљених добара и докумената - сертификата произвођача, отпремнице по 

ставкама и уговорене спецификације. Добра морају бити у оригиналном 

паковању. Ако се установи да су добра оштећена, или ако део добара 

недостаје, Наручилац и Понуђач ће то записнички констатовати, а уочени 

недостаци или оштећења биће отклоњени у најкраћем року који не ремети 

динамику, коју је захтевао наручилац, на рачун добављача. За свако 

прекорачење рока у отклањању недостатака или оштећења добављач ће 

плаћати пенале у складу са одредбама Уговора. 

 
Квалитативни пријем опреме и радова - примопредаја ће се обавити на 

објекту Наручиоца, после извршених појединих радова. Квалитативни 

пријем подразумева контролу исправности добара, као и доказа о квалитету 

добара у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи. 

 

Гарантни рок за, евентуалну опрему или уграђене материјале, ће се 

рачунати од дана предаје наручиоцу, а износиће онолико колико за ту 

опрему даје произвођач. 

 

Гарантни рок за радове ће се рачунати од дана предаје наручиоцу, а 

износиће најмање 2 године. 
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3.11. Начин означавања поверљивих података 
 

 Свака страница понуде која садржи податке који су, евентуално поверљиви за 

понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у 

складу са чланом 14. ЗЈН. 

 Уз податке који су означени као поверљиви, понуђач мора да наведе правни основ 

и конкретан члан закона, по коме су подци поверљиви. 

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

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума 

и оцењивања понуде. 

 Наручилац ћe чувати, као поверљиве, све податке понуђача садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 

понуђач означио у понуди. 

 Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. 

 Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, 

понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

 
3.12. Цена, валута и начин на који мора бити наведена и изражена 

цена у понуди 
 

 Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима. 

 Цене у понуди се исказују без и са ПДВ, с тим што ће се приликом оцене 

елемента критеријума „цена“ узимати цене без ПДВ. 

 Цену представља укупна цена предмета јавне набавке, рачунајући и све пратеће 

трошкове. 

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

дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 

 Цена је фиксна до краја извршења уговора и не може се мењати и даје се на 

паритету FCO адреса Наручиоца. 

 

Важно: у појединим позицијама предмера унете су вреедности јединичних цена и укупне 

бредности за конкретне позиције. Ове податке, понуђачи неће мењати, јер су ова 

средства планирана за одређене врсте материјала – опреме и једнака су за све понуђаче. 

Наведене вреднсти, понуђачи ће сабирати са вреднсотима из позиција, у којима они 

сами дају цене и укупна вредност понуде ће обавезно садржати позиције у којима је 

унета цена. 

 

3.13. Подаци о надлежним органима 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 

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

финансија: http://www.mfin.gov.rs/  

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

животне средине и у Министарству п о љ о п р и в р е д е  и  з а ш т и т е  ж и в о т н е  

с р е д и н е :  http://www.mpzzs.gov.rs  

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

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања: 

http://www.minrzs.gov.rs  

http://www.mfin.gov.rs/
http://www.mpzzs.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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3.14. Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача - 
добављача 

 
 I  Понуђач је дужан да у понуди  достави :  

 

1) Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 10% од 

вредности уговора без ПДВ, са роком важења 30 дана дуже од рока важности 

понуде. Банкарска гаранција мора да има клаузуле: неопозива, безусловна, 

наплатива на први позив и без приговора. 

 
2) Оригинално Писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне, 

наплативе на први позив и без приговора, гаранције банке за добро извршење 

посла у висини 10% од вредности уговора са ПДВ, са роком важења 30 дана 

дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. 

 

 

 
Наведено средство финансијског обезбеђења и Писмо о намерама за издавање 

банкарске гаранције и банкарска гаранција за добро извршење посла, морају бити издата у 

динарима, на меморандуму банке, са подацима о наручиоцу, понуђачу, банци и предмету и 

броју јавне набавке, а не смеју да садрже елементе или клаузуле који нису изричито 

дефинисани од стране наручиоца (додатне услове или рокове за реализацију и друго). 
 

 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави :  
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла 
Изабрани понуђач се обавезује да у року од 10 дана од дана закључења 
уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која 

ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без 

права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 

висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 

извршење посла. 

 

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Наручилац може да 

реализује уколико Изабрани понуђач (Добављач) не извршава своје обавезе 

на начин и под условима дефинисаним уговором о јавној набавци, који ће 

бити закључен након окончања предметног поступка јавне набавке, уколико 

буду испуњени сви законски услови. 

 

2) За опрему и радове, пре окончања посла, добављач ће обезбедити и предати 

наручиоцу, гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 

5% вредности понуде без ПДВ. 

 

 
3.15. Додатно  обезбеђење  испуњења  уговорних  обавеза  -  важи  

само  за понуђаче 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, а који има негативну референцу за предмет који није 

истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства 

обезбеђења које је захтевано у тачки 3.14. I (писмо о намерама банке да ће 

банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини 

од 10% вредности уговора без ПДВ), достави писмо о намерама банке да ће 

банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини 

од 15% вредности уговора без ПДВ, уколико уговор буде закључен са тим 

понуђачем. 

 Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан 

да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, 

безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне 

вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 

од истека рока за коначно извршење посла. 

 
 

3.16. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем 
понуде 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику или електронски – путем мејла, тражити 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) 

дана пре истека рока за подношење понуде, не рачунајући тај дан. Обавезно је да 

постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за додатним информација или 

појашњењима за јавну набавку ЈН бр. 25/2014. - Извођење радова на одржавању 

објеката Специјалне болнице за рехабилитацију - Бања Ковиљача. Пожељно је 

питања послати на e-mail адресу: javnenabavke@banjakoviljaca.rs  
 

 Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 
 Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 

20. ЗЈН, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 

факсом. 

 
3.17. Додатна објашњења од понуђача за оцену понуда 

 

 Наручилац може у писаној форми да захтева од понуђача додатна објашњења која 

ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по писаном 

обавештењу може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача. 

 Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу 

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

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

 Уколико је потребно вршити проверу произвођачких и понуђачких референци 

наручилац ће понуђачу оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да 

достави додатне доказе или разјашњења спорних референци. Уколико у 

остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или додатне 

тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом бодовања 

понуда. 

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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3.18. Критеријум за доделу 

уговора: 
 

Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена. 

 
У случају када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге 

или изводе радове, наручилац ће изабрати понуду домаћег понуђача под условом 

да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену 

страног понуђача.  
 

 

3.19. Резервни елементи критеријума: 
 

Уколико две или више понуда буду оцењене са једнаким бројем пондера 

Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који је понудио дужи 

гарантни рок, а даље, дужи рок плаћања. 

 

3.20. Референце 
 

Зa захтеване реферeнцe пoтрeбнo je да понуђач дoстaви попуњен, потписан и 

оверен образац за референце, облика по свом нахођењеу али са елементима који 

следе:  

- Назив добара - радова 

- Вредност уговора 

- Време реализације уговора 

- Наручилац са подацима за контакт  

 

Докази за наведене референце су потврде наручиоца о извршеним уговорима 

који су наведени у списку референци или рачуни за извршене радове или 

окончане ситуације за извршене радове. 

 

Референтна листа мора да зaдoвoљaвa слeдeћe услoвe:  

 

а.  Релевантан период за понуђачке референце: 

да је у периоду од три године пре дана објављивања позива на Порталу јавних 

набавки закључио и реализовао уговоре о радовима који су предмет јавне набавке. 

б. Рeфeрeнцa ћe сe узимaти у oбзир aкo je прeдмeт рeфeрeнцe пo тeхничким 

зaхтeвимa исти или бољи - сложенији од прeдмeта ове јавне набавке, односно, из 

области грађевинских и занатских радова на објектима високоградње, а 

појединачна вренодт уговора, није мања од 10.000.000, РСД. 

 

Уколико је потребно вршити проверу достављених референци наручилац ће понуђачу 

оставити рок од 5 дана од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или разјашњења 

спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна појашњења или 

додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом оцењивања 

понуда. 

 

У случajу достављања неистинитих података у понуди, пoнуђaч ће добити негативну 

референцу у складу са ЗЈН (члан 82. Стaв 1. Тaчкa 3) ЗЈН-а и др). О давању неистинитих 

података наручилац ће обавестити надлежни орган у вези са покретањем прекршајног 

поступка. Уколико се утврди неистинитост наведених података та понуда ће бити одбијена. 
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3.21. Обавезе понуђача по члану 74. Став 2. И 75. Став 2. ЗЈН 
 

 Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које 

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

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. Образац изјаве је дат у конкурсној документацији. 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
3.22. Захтев за заштиту права 

 
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167.ЗЈН. 

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

пословно удружење у њихово име. 

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

поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту 

права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом 

или препорученом пошиљком са повратницом. 

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

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 

 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. 

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

за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева 

за заштиту права. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 

наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра 

плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна 

такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака 

конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 

 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 

80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 

већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 

понуђача  којем  је  додељен  уговор  ако  је  та  вредност  већа  од  80.000.000 

динара. 

 Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке 

или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о 

додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико 

процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању 

понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, 

односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност 

већа од 80.000.000 динара. 
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3.23. Закључење уговора 
 

 Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 

уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. 

 Уколико у року за подношење понуда буде поднета само једна понуда и та 

понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. Став 2. Тачка 5) 

ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач 

прими одлуку о додели уговора. 
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4. ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 
 

Понуда  бр.   Од     за  отворени  поступак за  јавну 

набавку радова, ЈН бр. 25/2014. – Извођење радова на одржавању објеката 

Специјалне болнице за рехабилитацију - Бања Ковиљача. 

  
4.1. Подаци о понуђачу – Табела 1. 

 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
Назив понуђача: 

 

 
Адреса понуђача: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 
e-mail: 

 

 
Телефон: 

 

 
Телефакс: 

 

 
Порески број понуђача (ПИБ): 

 

 
Матични број понуђача: 

 

 
Шифра делатности: 

 

 
Назив банке и број рачуна: 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 

 

 

 
 

Датум:    
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

 

М.П. 

 
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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 Понуду  подносим : заокружити начин подношења понуде и уписати податке под б) и в) 

 

4.2. Начин подношења понуде – Табела 2. 
А) САМОСТАЛНО 

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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: 

 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

 Напом ена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има 

места у табели 2. Потребно је копирати табелу 2. И попунити податке за све подизвођаче или 

учеснике у заједничкој понуди. 

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба 

са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди треба навести у табели 2. Овог обрасца. 

 
 

Датум:    
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

М.П. 
 

 
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 25/2014. – 

Извођење радова на одржавању објеката Специјалне болнице за 

рехабилитацију „Бања Ковиљача“, достављамо вам следећу: 

 
4.3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ_____ 

 

Комерцијални подаци понуде за понуђене радове – Табела 3. 
 

 

Извођење радова на одржавању објеката Специјалне 

болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“  

 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: 
 

Словима: 

ПДВ:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 

 

1. Рок завршетка радова је примерен року који одређује наручилац и према динамици и 

условима који омогућавају функционисање наручиоца, а у оквиру рока важења уговора. 

 

2. Рок за одазив на позив наручиоца је најдуже 3 (три) часа од пријема позива. 

 

 

3. За извршење јавне набавке ангажујемо ____(словима: ______) подизвођача (уписати број 

подизвођача).  

 

 

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

 

 

5. Важност понуде износи ____  ( словима: _____________________)  дана од дана отварања   

 

понуда ( не краћи од 30 дана ). 

 

6. Начин плаћања путем привремених месечних ситуација за извршене радове у складу са 

процентом реализације, са роком  ______ дана. Наручилац ће извршене радове плаћати 

сходно својим могућностима, а најдуже до 45 дана. 

 

7. Гарантни рок за уграђену опрему, онолико колико је наведено у документацији 

произвођача опреме, сходно конкретној опреми, а рок за извршене радове износи: 

________ (не мање од 2 године). 

 
 

Датум:    
 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 

 

M.П 
 

 
ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
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Напомена:  
 

- Обрасце је потребно попунити са подацима који су у њима захтевани. 
 

-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 овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати 

и печатом оверити образац понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача“                                                              Радови на одржавању објеката   ЈН 25/2014 

 

страна 18 oд 63 

 

 
5.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН      

     И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Р.б. Услови: Докази: 

1. 

да jе регистрован код 

надлежног органа, 

односно уписан у 

одговарајући регистар 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, или извод из регистра надлежног 

Привредног суда  

- ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре,  

- Напомена:  

 У случају да понуду подноси група понуђача, овај 

доказ доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих) 

2. 

да он и његов законски 

заступник нису 

осуђивани за неко од 

кривичних дела као 

чланови организоване 

криминалне групе, да 

нису осуђивани за 

кривична дела против 

привреде, кривична 

дела против животне 

средине, кривично дело 

примања или давања 

мита, кривично дело 

преваре 

- ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење оне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем 

подручју је седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног правног 

лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђивано 

за неко од кривичних дела против привреде, кривична 

дела против заштите животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре. За 

побројана кривична дела првостепени судови, чије је 

уверење потребно доставити, су:  

- Основни суд на чијем подручју је седиште 

правног лица, 

- Виши суд на чијем подручју је седиште правног 

лица, 

- Виши суд у Београду (посебно одељење у Ул. 

Устаничкој) да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе“ 

 

Напомена:  

 

 У случају да понуду подноси правно лице 

потребно је доставити овај доказ и за правно лице 
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и за законског заступника 

 У случају да правно лице има више законских 

заступника, ове доказе доставити за сваког од 

њих 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих) 

 Ови докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 

3. 

да му није изречена 

мера забране обављања 

делатности, која је на 

снази у време 

објављивања позива за 

подношење понуда 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног 

суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне 

регистре да код овог органа није регистровано, да му је 

као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности 

- ПРЕДУЗЕТНИК: Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања делатности или 

потврда Агенције за привредне регистре да код овог 

органа није регистровано, да му је као привредном 

субјекту изречена мера забране обављања делатности 

 

-ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му 

није изречена мера забране обављања одређених 

послова 

 

Напомена: 
 У случају да понуду подноси група понуђача, овај 

доказ доставити за сваког учесника из групе 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих) 

 Потврде морају бити издате након 

објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки.  

4. 

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 

 

- ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО 

ЛИЦЕ:  
 

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно 

општине да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода  
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Напомена:  

 Уколико је понуђач у поступку приватизације, 

уместо 2 горе наведена доказа треба да достави 

уверење Агенције за приватизацију да се 

налази у поступку приватизације 
 

 У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе 

 

 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих) 

 

 Ова уверења не могу бити старија од два 

месеца пре отварања понуда 

 

 

5. 

да располаже 

неопходним 

финансијским 

капацитетом: 

 1) да је понуђач 

остварио пословни 

приход од најмање 

30.000.000,00 динара 

без ПДВ-а у претходне 

три године збирно 

2) да понуђач у 

пословној 2011, 2012. И 

2013. Години није 

исказао губитак у 

пословању И 

3) да у последњих шест 

месеци који претходе 

месецу објављивања 

позива за подношење 

понуда на Порталу 

јавних набавки  није био 

у блокади. 

 

 

- Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН 

Агенције за привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и података о бонитету 

правних лица и предузетника, који садржи сажети 

биланс стања и успеха, показатеље за оцену 

бонитета за 2010, 2011. И 2012. Годину, као и 

податке о данима неликвидности. 

- Потврда Народне банке Србије да понуђач у 

последњих шест месеци који претходе дану 

објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки није био у блокади 

- Напомена:  

 

 Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи 

податке о блокади за последњих 6 месеци, није 

неопходно достављати посебан доказ о блокади. 

 

  У случају да понуду подноси група понуђача, 

услов из тачке 1. (пословни приход) група 

понуђача испуњава заједно, те је потребно 

доставити тражене доказе за чланове групе који 

испуњавају тражени услов. Носилац групе мора 

имати најмање 60%, тачком 1 захтеваних 
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пословних прихода. 

 

 У случају да понуду подноси група понуђача, 

доказ за услов из тачке 2. И 3. (да није било 

губитка, да није био у блокади) доставити за све 

чланове групе . 

 

 У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, овај доказ не треба доставити за 

подизвођача. 

    
6. 

Референце понуђача  

Списак референтних набавки понуђача са доказима да 

су исте реализоване (потврде наручиоца о извршеним 

набавкама или рачуни за извршене радове или 

окончане ситуације з аизвршене радове). 

 

 Референце које се достављају морају да се односе 

на грађевинске или занатске радове на објектима 

високоградње. 

7.  

Пословни капацитет 

– техничка 

опремљеност:  

 

1. грађевинска скела, 

најмање 300 м
2 

2. Најмање једно 

теретно возило, најмање 

носивости 3.5 т 

Понуђач доставља доказе за скелу: рачун о куповини 

или извод из пописне листе са краја 2013. године или 

уговор о лизингу или уговор о закупу. 

 

За теретно возило: копија саобраћајне књижице, 

уколико је понуђач власник или или уговор о лизингу 

или уговор о закупу. 

 

8. 

Кадровски капацитет: 

да има  на располагању 

захтеване кадрове са 

одговарајућим 

лиценцама 

Најмање један инжењер 

са лиценцом 

Инжењерске коморе 

Србије: 400 или 401 или 

410 или 411 

 Копија захтеване лиценце Инжењерске 

коморе Србије. 
 

 Копија потврде о плаћеној чланарини за 

поднету лиценцу. 

9.  Средствa обезбеђења 

Гаранција банке за озбиљност понуде и писмо о 

намерама банке о прибављању гаранције банке за 

добро извршење посла 

 
Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове 

из тачака 1. до 9. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива. 
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ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ: 

 Гаранција банке за озбиљност понуде 

 Писмо о намерама банке да понуђачу изда банкарску гаранцију, које су тражене у делу 

конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“ 

 Образац понуде (све табеле) 

 Образац структуре понуђене цене 

 Докази о расположивим кадровским капацитетима, како је захтевано 

 Докази о техничкој опремљености 

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а  

 Обрасци - потврде за референце 

 Образац Изјаве о обавези обезбеђивања гаранције за гарантни период 

 Изјава о доступности наручиоцу у периоду од 24 часа 365 дана 

 Модел уговора 

 

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

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

регистре, не морају да доставе доказ под бројем 1. до 4. (у овом случају, понуђачи 

наводе број регистрације у Регистру понуђача или достављају копију решења о упису у 

овај Регистар). 

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

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

су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 12) 
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ГРУПА ПОНУЂАЧА 

 

 Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у 

заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 

4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 8. овог 

обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу. 

 

ПОДИЗВОЂАЧИ 
 

 Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у 

понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 

1. до 4. овог обрасца. 
 

ФОРМА ДОКАЗА 
 

 Докази  о  испуњености  услова  који  су  захтевани  у  овом  обрасцу  могу  се 

достављати у неовереним копијама. 
 

 

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 
 

 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. 

 
ПРОМЕНЕ 

 

 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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6. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
 
 

НА 27 СТРАНА 
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П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А  
          

 
  

          
 

  

          
            
  С А Д Р Ж А Ј 

          
            
    

 

I ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)   
            
    1.0 Радови на припреми и рушењу     
    2.0 Земљани радови     
    3.0 Зидарски радови     
    4.0 Армирано бетонски радови     
    5.0 Армирачки радови     
    6.0 Изолатерски радови     
    7.0 Грађевинска столарија     
    8.0 Тесарски радови     
    9.0 Браварски радови     
    10.0 Лимарски радови     
    11.0 Стаклорезачки радови     
    12.0 Керамичарски радови     
    13.0 Подополагачки радови     
    14.0 Сувомонтажни радови     
    15.0 Фасадерски радови     
    16.0 Молерско-фарбарски радови     
    17.0 Ролетнарски радови     
            
            
  

  

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
    

       

 

Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, 
важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа.                 
Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено 
формирање тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна. 

 

Материјал: 
Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно 
са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство 
које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на 
градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама.                                                                                                                                

 

Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени 
трговчаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и 
за прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити 
адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. 
Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити 
најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога 
примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната 
и инвеститора. 
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Рад: 
Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав 
рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите 
изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, 
врућина, хладноћа, киша, ветар и др.).                                                   

 

Помоћне конструкције:                                                                                                                                                       
Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле 
морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната 
демонтажа и одношење скеле са градилишта. 
 Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не 
наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: 
израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање.    

 

Остали трошкови и дажбине:                                                                                                                                                       
Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као 
предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну 
заштиту радника, заштиту на објекту и за околину  - чишћење и одржавање реда на објекту за време 
извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и  отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као 
посебна позиција;- уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које 
је коришћено за градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског 
шута, обезбеђење могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и 
инсталатера;                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 - никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у 
јединачне цене за сваки рад. 
Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку 
предрачуна. 
Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних 
радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, 
материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. 
Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни 
трошкови.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна 
штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За 
инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених 
организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на 
терет извођача радова.                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Мере и обрачун:                                                                                                                                                       
Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих 
просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у 
грађевинарству.                                                                                                                                                                                                                                                            
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мера количина 

цена/јед 
без ПДВ 

Укупно 
Без ПДВ 

 
1.0 Радови на припреми и рушењу:  

    

       

 
1.0 

Монтажа и демонтажа металне фасадне (радне 
или заштитне) скеле, у свему по важећим 
прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити 
статички стабилна, анкерована за објекат и 
прописно уземљена. На сваких 2,00м висине 
поставити радне платформе од фосни. Са 
спољне стране платформи поставити фосне на 
~кант~. Целокупну површину скеле покрити 
јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и 
преко дневника даје дозволу за употребу 
статичар. Користи се за све време трајања 
радова. 
Обрачун по м2 вертикалне пројекције 
монтиране скеле. 

м2 250.00     

 
2.0 

У току радова извршити више пута грубо 
чишћење градилишта од грађевинског шута са 
преносом шута на депонију градилишта. Плаћа 
се једанпут без обзира на број чишћења. 
Обрачун по м2 градилишта 

м2 150.00     

 
3.0 

Чишћење и прање градилишта по завршетку 
свих радова. Извршити детаљно чишћење 
целог градилишта, прање свих стаклених 
површина, чишћење и фино прање свих 
унутрашњих простора и спољних површина. 
Обрачун по м2 пода. 

м 2 150.00     

 
4.0 

Пажљиво шлицање зида од опеке за пролаз 
инсталација. Кроз зид пажљиво извести 
шлицеве за постављање инсталација. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м1 шлица. 

м1 40.00     

 
5.0 

Пробијање преградног зида од опеке д=12-
15цм за израду отвора врата. Пажљиво 
порушити делове зида, да се не растресе 
зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на градску депонију. У 
цену улази и подупирање.Обрачун по м2 зида. 

м2 15.00     

 
6.0 

Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са 
дрвеним или металним штоком, површине до 
2,00 м2. Демонтирана врата склопити, 
утоварити на камион и одвести на депонију коју 
одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 12.00     

 
7.0 

Пажљива демонтажа двокрилних дрвених и 
металних врата заједно са штоком, гаражних и 
сл. Демонтирана врата склопити, утоварити на 
камион и одвести на депонију коју одреди 
инвеститор. 
Обрачун по комаду врата. ком 4.00     
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8.0 

Пажљива демонтажа дрвених прозора, 
површине до 2,00 м2. Демонтиране прозоре 
очистити, склопити, утоварити на камион и 
одвести на депонију, до 15 километара, коју 
одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду прозора. 

ком 6.00     

 

Од 2,00 - 5,00 м2 ком 6.00     

 

Преко  5,00 м2 ком 2.00     

 
9.0 

Пажљива демонтажа застакљених металних 
двокрилних врата, површине до 5,00 м2. 
Демонтирана врата очистити, склопити, 
утоварити на камион и одвести на депонију, до 
15 километара, коју одреди инвеститор. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 2.00     

 
10.0 

Oбијање продужног малтера са унутрашњих 
зидова. Извођач и надзор записнички 
констатују површине које се морају обити пре 
почетка извођења радова. Обити малтер и 
кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. 
Површине опека очистити челичним четкама и 
опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине, отвори се 
одбијају. м2 600.00     

 
11.0 

Обијање зидних керамичких плочица заједно са 
малтером. Обити плочице са малтером и 
кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а 
површину опеке очистити челичним четкама. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 обијене површине, отвори се 
одбијају. 

м2 250.00     

 
12.0 

Обијање подних керамичких плочица 
постављених у цементном малтеру. Обити 
плочице и скинути подлогу до бетонске 
конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 пода 

м2 100.00     

 
13.0 

Скидање подова од таписона, итисона, виназа 
и винфлекса. Под скинути, упаковати, 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.                                            Обрачун по 
м2 пода. 
Таписон, итисон                                                   м2 80.00     

 
14.0 

Скидање пода, цементне кошуљице. Цементну 
кошуљицу скинути до бетонске конструкције. 
Шут изнети, утоварити на камион и одвести на 
градску депонију.Обрачун по м2 пода. 

м2 28.00     

 
15.0 

Скидање спуштених плафона типа /Амстронг/ и 
/Хантер Даглас/ са конструкцијом. Издвојити 
употребљиви материјал и сложити. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м2 плафона. 

м2 160.00     
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16.0 

Скидање спуштених плафона од малтера на 
подконструкцији од трске и летви. Издвојити 
употребљиви материјал и сложити. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по м2 плафона. 

м2 175.00     

 
17.0 

Скидање заштитних украсних даски са зидова. 
Даске скинути, очистити утоварити и одвести 
на депонију коју одреди инвеститор, удаљену 
до 15 километара. 
Обрачун по м1 демонтиране даске. 

м1 40.00     

 18.0 

Рушење урушених преградних зидова од опеке 
у продужном малтеру. Рушење зидова извести 
заједно са серклажима, надвратницима и свим 
облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити 
од малтера и сложити на градилишну депонију. 
Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају.  
д=12 цм 

м2 65.00     

 

д=7 цм м2 35.00     

 
19.0 

Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки 
прозора и других елемената. Лимарију 
демонтирати, упаковати, утоварити на камион и 
одвести на депонију коју одреди инвеститор 
удаљену до 15 км. 
Обрачун по м1 лимарије 

м1 80.00     

 
20.0 

Рушење стазе од бетона. Рушење стазе 
извести заједно са скидањем подлоге. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по м2 стазе. 

м2 20.00     

 
21.0 

Демонтажа  висећих олука од поцинкованог 
лима и депоновање у кругу градилишта у 
договору са инвеститором. 
Обрачун по м1 лимарије. 

м1 50.00     

 
22.0 

Демонтажа постојећих окапница (иксни) од 
поцинкованог лима р.ш. 33-50cm м1 70.00     

 
23.0 

Утовар и одвоз на депонију (грађевинског шута 
и коришћеног блата) на даљину до 15км. 
Обрачун по м3 мерено у камиону. м3 285.00     

  

Укупно радови на припреми и рушењу: 

   
  

  

 

    

 
2.0 Земљани радови:  

    

       

 

Све земљане радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене 
механизације намењене овој врсти радова.                                             

Земљане радове у принципу радити од нивелисане коте терена, уколико то посебним законима није 
другачије регулисано. Земљани радови изводе се само испод објекта плус 1,00м од објекта. Сви 
остали земљани радови су предмет посебног пројекта.                                                          
Сви изведени радови морају се извести правилно, да имају задате геометријске облике, односно да у 
свему одговарају условима техничке документације, у односу на категорију земљишта. Позиције 
радова су разврстане према категорији земљишта.                                                          

Код насипања-земље, шљунка и слично материјали морају бити ослобођени од страних примеса. 
Уколико дође до прекопавања подтла, тло се има стабилизовати и насути шљунком или бетоном МБ 
10 
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Ако се радови изводе у неповољним временским  условима, извођач мора предузети комплетне 
мере заштите свих  земљаних радова. Мере заштите морају трајати док год  постоји  потреба за 
истим. Овако спроведене мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.                                                                               
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена радова 
обухвата  израду  комплетне позиције  радова (набавку  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, 
уграђивање, мере заштите радова и радника, све хоризонталне и вертикалне  преносе, неопходну  
радну  скелу, потребну оплату за разупирање, као и разупирање одржавање депоније за сво време 
истовара земље и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.             

Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
одредаба општих норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области.                                                                                                                        

  

 

    

 
1.0 

Машински ископ, утовар и превоз материјала 
(природни шљунак,  песак) на даљину до 5км. 
Обрачун по м3 мерено у камиону. 

м3 8.00     

 
2.0 

Машински ископ, утовар и превоз материјала 
(квалитетна иловача) на даљину до 15км. 
Материјал се копа на налазиштима која одреди 
инвеститор, и истоварује се на депонији у зони 
блатних канала у оквиру бањског комплекса. 
Обрачун по м3 земље мерено урасло. 

м3 240.00     

  

Укупно земљани радови: 

   
  

  

 

    

 
3.0 Зидарски радови:  

    

       

 

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом.                                               

Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета.                                                         

Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему 
одговарају условима техничке документације.                                                         

 

Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене 
површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво 
наносити на прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код 
сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку 
материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и 
вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне 
за квалитетно извођење радова.                                                                                                                          

  

 

    

 

1.0 

Санација постојећих зидова од опеке у кречном 
малтеру, машинским сечењем. Као изолациону 
траку користити (СИКА план трака d=1,5mm 
или ПВЦ оребрене шине). 

м1 

      

 

dz=25cm 28.00     

 

dz=50cm 45.00     

 

dz=75cm 35.00     

 

dz=90cm 22.00     

 
2.0 

Зазиђивање отвора прозора и врата опеком у 
продужном малтеру 1:2:6, д=12 цм.Пре зидања 
у постојећем зиду оштемовати шморцеве за 
превез. Опеку пре уградње квасити водом. 
Зидање извести у правилном слогу а спојнице 
по завршеном зидању очистити до дубине 2 цм. 
У цену улази и помоћна скела.  
Обрачун по м2 отвора. 

м2 8.32     
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 3.0 

Презиђивање преградних зидова дебљине 6,5 
цм пуном опеком у продужном малтеру 
размере 1:2:6, са израдом серклажа. У висини 
надвратних греда, или на висини од 200цм 
урадити армирано бетонске серклаже 
димензија 7x15 цм. Марка бетона је МБ 20, а 
арматура серклажа 2ø8, узенгије ø6/25. Превез 
радити на пола опеке, а везу са старим 
зидовима анкеровањем помоћу арматурне 
жице ø8. По завршеном зидању спојнице 
очистити. У цену улази и израда серклажа, 
арматура, оплата и помоћна скела.  
Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. 

м2 27.50     

 

д=12 цм м2 63.70     

 
4.0 

Израда рабициране цементне кошуљице 
дебљине 6цм, као подлоге за керамичке 
плочице. Подлогу за кошуљицу пре наношења 
кошуљице, очистити и опрати. Малтер за 
кошуљицу справити са просејаним шљунком 
/јединицом/, размере 1:3. армирати је рабиц 
плетивом, постављеним у средини слоја. 
Кочуљицу неговати док не очврсне.  
Обрачун по м2 кошуљице.         

м2 115.00     

 
5.0 

Израда пердашене цементне кошуљице, 
дебљине 5 цм. Подлогу пре наношења 
кошуљице очистити и опрати. Малтер за 
кошуљицу справити са просејаним шљунком 
/јединицом/, размере 1:3. Горњу површину 
кошуљице углачати до црног сјаја и неговати 
док не очврсне. 
Обрачун по м2 кошуљице. 

м2 109.00     

 
6.0 

Обрада шпалетни цементним малтером 
размере 1:3. Пре малтерисања површине 
очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, 
радити продужним малтером дебљине слоја до 
2 цм од просејаног шљунка, /јединице/. Малтер 
нанети преко поквашене подлоге и нарезати 
ради бољег прихватања другог слоја. Други 
слој справити са ситним и чистимп еском, без 
примеса муља и органских материја. 
Пердашити уз квашење и глачање малим 
пердашкама.  Омалтерисане шпалетне морају 
бити равне, без прелома и таласа, а ивице 
оштре и праве. Малтер квасити да недође до 
брзог сушења и /прегоревања/.Обрачун по м1 
обрађене шпалетне. 

м1 70.00     
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7.0 

Малтерисање зидова, подлоге за лепљење 
кер. плочица продужним малтером. Пре 
малтерисања површине очистити и испрскати 
ретким цементним млеком. Нанети слој 
малтера справљен од просејаног шљунка, 
/јединице/ и изравнати га. Малтер стално 
мешати да се цементно млеко не издвоји. 
Омалтерисане површине морају бити равне, 
без прелома и таласа. У цену улази и помоћна 
скела.  
Обрачун по м2 малтерисане површине, отвори 
се одбијају. 

м2 250.00     

 
8.0 

Малтерисање зазиданих отвора продужним 
малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне 
површине наквасити водом и испрскати 
цементним млеком, нанети слој малтера, 
справљен са просејаним шљунком /јединицом/. 
На просушени први слој нанети други, 
справљен са ситним песком и фино га 
испердашити уз квашење. Површине морају 
бити равне, без прелома и таласа, састави са 
постојећим површинама не смеју бити 
видљиви. У цену улази и помоћна скела. 
Обрачун по м2 малтерисане површине 

м2 29.70     

 
9.0 

Малтерисање продужним малтером у два 
слоја. Пре малтерисања површине очистити и 
испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, 
радити продужним малтером у два слоја до 2 
цм од просејаног шљунка,/јединице/. Малтер 
нанети преко поквашене подлоге и нарезати 
ради бољег прихватања другог слоја. Други 
слој справити са ситним и чистим песком, без 
примеса муља и органских материја. 
Пердашити уз квашење и глачање малим 
пердашкама. Омалтерисане површине морају 
бити равне, без прелома и таласа, а ивице 
оштре и праве. Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и /прегоревања/. 
Обрачун по м2 малтерисане површине. 

м2 600.00     

 
10.0 

Дерсовање зида од опеке цементним 
малтером. Пре почетка дерсовања површине 
зидова очистити и отпрашити. Спојнице добро 
испунити малтером, малтер не сме да буде 
редак да не цури и да опека не повуче млеко. 
По завршеном дерсовању лице очистити. 
Дерсовање се врши ради бољег пријањања 
хидроизолације.  
Обрачун по м2 дерсоване површине. 

м2 40.00     

 
11.0 

Зазиђивање шлицева, на месту порушених 
зидова, опеком у продужном малтеру размере 
1:2:6. Пре зазиђивања у постојеђем зиду 
оштемовати шморцеве за превез. У цену улази 
и помоћна скела. Обрачун по м1 шлица. 

м1 38.35     
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12.0 

Крпљење шлицева, на месту провучених 
инсталација цементним малтером размере 
1:3.Окрпљене површине морају бити равне и 
без прегиба и таласа. Спој са постојећим 
површинама мора бити неприметан. У цену 
улази и помоћна скела.  
Обрачун по м1 шлица. 

м1 40.00     

 
13.0 

Израда хидроизолације зида од опеке 
додавањем адитива СИКА 1 у малтер. Адитив 
се додаје приликом малтерисања површина 
које писменим путем одређује надзорни орган, 
у свему према упутству произвођача. 
Обрачун по литри искоришћеног адитива. 

литара 15.00     

 
14.0 

Наношење прајмера СИКА ГУАРД преко свих 
површина зидова (које писмено одреди 
надзорни орган), а пре наношења завршних 
обрада, а све ради спречавања пробијања 
сумпоровите шалитре. 
Обрачун по м2 обрађене површине. 

м2 227.00     

 
15.0 

Уградња готових надвратника д=12 цм у зидове 
од опеке, и учвршћивање истих помоћу 
малтера. 
Обрачун по комаду уграђеног надвратника 
просечне дужине 130 цм. ком 25.00     

 
16.0 

Израда пердашене лакоармиране цементне 
кошуљице, просечне дебљине 6 цм. Подлогу 
пре наношења кошуљице очистити и опрати. 
Малтер за кошуљицу справити са просејаним 
шљунком /јединицом/, размере 1:3. Горњу 
површину кошуљице углачати до црног сјаја и 
неговати док не очврсне. 
Обрачун по м2 кошуљице. 

м2 120.00     

  

Укупно зидарски радови: 

   
  

  

 

    

 
4.0 Армирано бетонски радови: 

    

       

 

Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену саверемене 
механизације намењене овој врсти радова.                                             

Квалитет бетона мора  одговарати  постављеним  захтевима из техничке документације као и 
важећих прописа, који  регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава  прописане услове 
може бити уграђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са 
уградњом  бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује односно не сме 
слободно падати са веће висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво  уграђивати  первибратором у 
слојевима не већим од 50цм. 

 

По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне температуре, 
а најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно предузети 
мере заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите 
нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Овако предузете 
мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.   

Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса.              

Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико ипак 
дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају одмах заштитити 
цементним малтером размере 1:3 справљаног од просејаног шљунка.                                                                                                                

 

Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (немалтеришу се), површине морају 
бити глатке, бетон мора бити справљан истом врстом цемента. Прекиди  бетонирања у једном 
елементу нису дозвољени.            
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Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних  димензија, иста мора бити геометријског 
облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком документацијом. 
Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима.            

Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући несметану 
уградњу бетона.                                                                                                                

 

Радна скела, за постављање оплате и бетонирање мора обезбедити неометан и безбедан рад 
радника, односно мора бити у складу са важећим прописима.                                 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку материјала, 
спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, 
неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за квалитетно 
извођење радова.             

НАПОМЕНА:                                                    

Бетон обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност код свих бетонских радова где је 
то предвиђено пројектом и детаљима 

  

 

    

 
1.0 

Израда  армирано бетонских надпрозорника и 
надвратника марке МБ 20. Израдити оплату и 
надпрозорнике армирати по пројекту, 
детаљима и статичком прорачуну. Бетон 
уградити и неговати по прописима. У цену 
улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела.  
Обрачун по м3 надпрозорника. 

м3 1.00     

 
2.0 

Израда  армирано бетонске плоче платоа 
марке МБ 30. Израдити ивичну оплату и плочу 
армирати по пројекту, детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и неговати по 
прописима. У цену улази и оплата.  
Обрачун по м3 изливене плоче. 

м3 5.50     

 
3.0 

Израда  армирано бетонске косе плоче и 
степеника на тлу, марке МБ 30. Израдити 
оплату плоче и степеника и армирати по 
пројекту, детаљима и статичком прорачуну. 
Бетон уградити и неговати по прописима. У 
цену улазе и оплата. и помоћна скела. 
Обрачун по м3 бетона. 

м3 1.50     

 
4.0 

Затварање дела отвора за врата лифта са 
једне стране на сва три постојећа нивоа. 
Оштемовати постојеће шпалетне да би се 
допрло до старе арматуре. Заварити анкере за 
постојећу арматуру и подзиду армирати са 
6ø12 узенгије ø6/25цм где треба поставити и 
анкере, забушити анкере и у под и 
надвратник.Поставити  тространу оплату и све 
испунити бетоном марке МБ 30. Бетон уградити 
и неговати по прописима. У цену улази и 
оплата.Обрачун по м3 бетона. 

м3 0.75     

  

Укупно армирано бетонски радови: 

   
  

  

 

    

 
5.0 Армирачки радови: 

    

       

 

Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну  примену  
савременог  алата и механизације намењеној овој враси радова.                                

Сви употребљени материјали, бетонски ћелик, везни материјал и сл. морају бити прописаног  
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      

Бетонски челик мора бити машински справљан, обрадјен и несме да поседује веће трагове корозије, 
нити било какве трагове других материјала.  
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Изведени радови морају бити  квалитетни, сто посто  повезани, да бетонски челик  заузима  
правилан  облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни 
слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче.                                                

Изглед и распред бетонског  челика  мора у свему  одговарати условима техничке документације.                

Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. 
Јединична  цена  обухвата  израду комплетне позиције радова, (набавку основног и везног 
материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви  хоризонтални 
и вертикални  преноси  до места уградње, неопходну  радну  скелу и остале  активности које су 
неопходне за квалитетно извођење радова.           

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.       

  

 

    

 
1.0 

Набавка и постављање глатке арматуре 
Ч240/360. Арматуру очистити, исећи, савити и 
уградити према пројекту и статичким 
детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да 
прегледа и писменим путем одобри статичар. 
Арматура се отежано уграђује пошто се 
узенгије провлаче кроз рупе у плочи и 
делимично савијају на лицу места.  
Обрачун по кг арматуре 

кг 20.00     

 
2.0 

Набавка и постављање ребрасте арматуре 
Ч400/500. Арматуру очистити, исећи, савити и 
уградити према пројекту и статичким 
детаљима. Арматуру пре бетонирања мора да 
прегледа и писменим путем одобри статичар. 
Арматура се отежано уграђује пошто се шипке 
провлаче кроз већ постављене узенгије на 
лицу места. 
Обрачун по кг арматуре кг 600.00     

  

Укупно армирачки радови: 

   
  

  

 

    

 
6.0 Изолатерски радови: 

    

       

 

Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                 

Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-
односно да поседују атесте.   

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  вазећим прописима, стандардима  и  техничкој  
документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју  
штетно  да  утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене 
површине морају заузимати правилне геометријске положаје.  

 

Све инсталације и сви предходни  радови  морају се извести и испитати пре израде изолације. 
Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним  случајевима, када за то постоје 
објективни разлози.                

Код  температура виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере 
заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере  заштите не утичу на већ уговорену цену 
радова.        

За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове  довести у пројектовано  стање. Приликом  
извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.  

 

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и 
унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну 
радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.      
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Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.    

  

 

    

 
1.0 

Санација равних, проходних тераса  израдом 
хидро и термо заштите. Ценом је обухваћено: 
скидање бетонских плоча, чишћење и 
одлагање ради поновне употребе. Уклањање 
термо и хидроизолације као и слоја за пад 
(бетонска плоча 8-18cm. Израда нових слојева: 
тврди тервол d=10cm, Сика план трака 
d=1.5mm, систем case. Израда новог слоја за 
пад, бетонска плоча, лакоармирана (Q131) 
дебљине 8-18cm. Постављање монтажних 
бетонских плоча 50/50cm заједно са цементном 
кошуљицом и заливање фуга песком. 
Обрачун по м2 саниране терасе. 

м2 283.00     

 
2.0 

Набавка материјала и израда термоизолације 
спољних (фасадних) зидова објеката по 
следећем опису: постављање изолационих 
плоча (аустротерм) d=8cm, лепљењем и 
типловањем (4ком/м2), двослојни нанос лепка 
и стаклене мрежице, завршни нанос 
"акрилпласта" у тону по избору инвеститора. 
Обрачун по м2 израђене облоге. 

м2 250.00     

 
3.0 

Набавка и постављање лаганог самоносивог 
изолационог филца од минералне вуне, УРСА 
ЛИФ/С, дебљине 100мм. Лагани филц од 
минералне вуне поставити као термо и звучну 
изолацију преградних зидова од гипскартонских 
зидова и плафона, по детаљима и упутству 
надзорног органа. 
Обрачун по м2 изведене изолације. 

м2 360.00     

 
4.0 

Израда хидроизолације спојева бетонских 
плоча равних тераса и то: сечење фуга 
дијамантском тестером - мокри поступак, 
чишћење и заливање ХИДРО-СТОП еластиком 
(КЕМА). 
Обрачун по м2 терасе. 

м2 250.00     

 
5.0 

Набавка и постављање једног слоја 
полиетиленске фолије, УРСА СЕЦО 500. 
Фолију поставити и слојеве залепити обострано 
лепљивом армираном акрилном траком, УРСА 
СЕЦО 41, по упутству произвођача.Обрачун по 
м2 постављене површине. 

м2 485.00     

 
6.0 

Израда хидроизолације мокрог чвора. 
Изолацију радити преко потпуно суве и чисте 
подлоге и подићи уз зидове по детаљу пројекта 
(30цм, у зони туша 200цм). Хидроизолациони 
премаз нанети четком или ваљком, на 
температури вишој од 10 степени. Арматурну 
мрежицу залепити целом површином, са 
преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити 
лепљењу спојева. Хидроизолацију извести од 
полимер цементних премаза према упутству 
произвођача. 
Обрачун по м2 изведене изолације. 

м2 190.00     
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7.0 

Израда хидроизолације тераса. Изолацију 
радити преко потпуно суве и чисте подлоге и 
подићи уз зидове по детаљу пројекта (30цм). 
Хидроизолациони премаз нанети четком или 
ваљком, на температури вишој од 10 степени. 
Арматурну мрежицу залепити целом 
површином, са преклопима 10 цм, посебну 
пажњу посветити лепљењу спојева. 
Хидроизолацију извести од полимер цементних 
премаза према упутству произвођача. 
Обрачун по м2 изведене изолације. 

м2 39.50     

 
8.0 

Фуговање постојећих спојница између 
фасадних панела тио китом. Пре фуговања 
спојнице очистити од старог тио кита и свих 
других нечистоћа, и премазати прајмером. 
Фуговање урадити према прописима и упутству 
произвођача. Надзорни орган и извођач ће 
писменим путем одредити количине које је 
потребно исфуговати.  
Обрачун по м1 обрађене фуге. 

м1 35.00     

  

Укупно изолатерски радови: 

   
  

  

 

    

 
7.0 Грађевинска столарија: 

    

       

 

Све браварске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену  
савременог  алата и механизације намењене овој врст радова.                                  

Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног 
квалитета - односно да поседују атесте.                                             

Пре почетка израде позиција, извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе 
пројектанту на оверу. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, 
техничкој документацији и овереним  радионичким детаљима.  

 

Браварију радити од профилисаног метала, равних и профилисаних лимова уз комбинацију са 
осталим  материјалима, како већ то налазе техничка документација и оверени радионички  детаљи.                  

Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести 
спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и 
затварање, као и могућност закључавања.                 

За сво време извођења, односно  предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере 
како  неби  дошло  до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.  

 

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду и уградњу комплетне позиције  радова са комплетним  застакљивањем (набавку основног, 
везног и заштитног  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све  
хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и 
унутрашња опшивања, све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности које 
су неопходне за квалитетно извођење радова).   

 

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
вазећих прописа у грађевинарству из ове области.                                    

НАПОМЕНА:                                                    

Пре израде било које позиције браварских радова мере обавезно преконтролисати на лицу места. 

Звођач је у обавези а пре израде било које позицију уради радионичке детаље и исте достави 
главном пројектанту на увид и сагласност.            
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1.0 

Замена постојећих дрвених врата новим дим. 
95/210cm, кутија у медијапану, плот 
стандардан, све у обради полиуретанском 
бојом у тону по избору пројектанта. Дебљина 
зидова 45cm. 
Обрачун по комаду врата. ком 6.00     

 
2.0 

Замена постојећих дрвених врата новим дим. 
80/210cm, кутија у медијапану, плот 
стандардан, све у обради полиуретанском 
бојом у тону по избору пројектанта. Дебљина 
зидова 18cm. 
Обрачун по комаду врата. ком 6.00     

 
3.0 

Израда и постављање талпи од фурнираног 
медијапана, ширине 20 цм као заштите зидова 
од оштећења. Даске израдити фурнирати у 
договору са аутором.                                                                                                                                                                                      
Обрачун по м1 даске. 

м1 45.00     

 
4.0 

Набавка и уградња клизних врата од 
пластифицираног алуминијума на кабинама 
када, блатног купатила. Врата су димензија 
95/210цм. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 4.00     

 
5.0 

Набавка и уградња застакљених врата од 
шестокоморних ПВЦ профила на изласку на 
терасу из апартмана. Врата су димензија 
105/215цм, застакљена нискоемисионим 
ламериланим термо стаклом 3.3.1+14+3.3.1.. 
Обрачун по комаду врата. 

ком 1.00     

 
6.0 

Набавка и уградња двокрилних прозора од 
шестокоморних ПВЦ профила на блатним 
кадама. Прозори су димензија 150/140цм, 
застакљен нискоемисионим термо стаклом 
4+16+4мм 
Обрачун по комаду прозора. 

ком 5.00     

  

Укупно грађевинска столарија: 

   
  

  

 

    

 
8.0 Тесарски радови: 

    

       

 
1.0 

Скидање старог покривача и летве, делимична 
замена дотрајалих елемената крова (око 40%), 
двострано нивелисање платова постојећих 
рогова даском d=2,4cm. Набавка и постављање 
кровне фолије типа "гутафол" или сл. 
Набавка материјала и постављање летви за 
бибер цреп (е=14cm), Набавка материјала и 
покривање крова бибер црепом (дупло 
покривање) са израдом вентилације. 
Радити од резане чамове грађе у свему према 
статичким детаљима као што су постојећи. 

м2 265.00     

 
2.0 

Покривање слемена и грбина фазонским 
слемењаком у цеметном малтеру. м1 42.00     

  

Укупно тесарски радови: 

   
  

       

 
9.0 Браварски радови: 
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Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом  стручном радном снагом, уз пуну 
примену  савременог  алата и механизације намењене овој врсти радова.                    

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног 
квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради 
радионићке детаље  и исте поднесе пројектанту на оверу. Важеће атесте морају да поседују и 
мајстори вариоци за одређене врсте радова  

 

Конструкцију извести у свему према  техничкој  документацији статичком прорачуну и радионичким 
детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом 
варења. Места спајања и заваривања морају  бити  сува, чиста односно без трагова страних 
примеса.  Контролу  варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту 
конструкције извршити у радионици, по монтажи конструкције изврсити још једну заштиту, а затим 
исту фарбати два пута бојом за челик.          

 

За сво време извђјења радова, односно до предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све 
потребне мере,  како  неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до  оштећења 
извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                  

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по 
потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и 
остале  активности  које су неопходне за квалитетно извођење радова).           

 

Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како 
оне на самој конструкцији тако и оне које се угрђјују у бетон.                   

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.      

       

 
1.0 

Израда и монтажа металне подконструкције као 
слепих штокова и надвратника за уградњу 
застакљених алуминијумских преграда. 
Подконструкцију направити од кутијастих 
профила међусобним варењем и анкеровањем 
у носеће елементе, по детаљима и упутству 
пројектанта. Кутијасте профиле очистити и 
премазати минијум бојом, два пута, и после 
уградње поправити. У цену улазе кутијасти 
профили, анкери и сав други потребан 
материјал.  
Обрачун по кг челика. 

кг 210.00     

 
2.0 

Израда и уградња металне решетке изнад 
канала, ширине 60 цм. Рам решетке израдити 
од угаоника 30/30/3мм, на размаку до 3 цм. 
Решетке радити у ламелама дужине до 120 цм. 
Фиксни рам, носач извести и уградити од 
угаоника 35/35/4 мм. Решетку са носачем 
очистити, премазати минијумом и обојити бојом 
за метал, два пута. Обрачун по м1 решетке. 

м1 11.20     

 
3.0 

Постављање челичног лима као оплате за 
перлит бетон и то ХА-100/275 дебљине зида 
1.25 мм и тежине 15.03 кг/м2 преко постојећег 
крова и новопостављене челичне подвлаке. 
Лим очистити од корозије и прљавштине и 
минизирати основном бојом за метал у две 
руке. 
Обрачун по м2 постављеног лима. 

м2 20.00     
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4.0 

Ирада противпожарне заштите челичних греда 
изнад првог спрата перлитним противпожарним 
малтером. У цену улази материјал, израда, 
скела као и атестирање на противпожарност 
класе 60 минута.  рш~110 цм. 
Обрачун по м1 челичне конструкције 

м1 200.00     

 
5.0 

Набавка и монтажа кровних панела типа 
ТРИМОТЕРМ СНВ тс 120, а у свему према 
упутству произвођача. У цену улазе, набавка 
материјала, уградња, скела, дизалица, као и 
сви лимарски делови за спојеве крова и 
назитка, и осталих слабих тачки. 
Обрачун по м2 крова. 

м2 30.00     

  

Укупно браварски радови: 

   
  

  

 

    

 
10.0 Лимарски радови: 

    

       

 

Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                    

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити 
прописаног квалитета односно да поседују атесте.  

 

Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну 
примену савремених метода за спајање-настављање лима.  Термоизолација у сендвичу лима мора 
имати одговарајући дистанцер-дистанцер који  одговара намени сендвича. Лим мора  бити  заштићен 
(поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком  документацијом. Изведени 
радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан 
геометријски облик. Сви изведени лимарски  радови  морају у потпуности да служе пројектованој 
намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетом, опека и сл.) исти 
се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са 
лимом морају бити од истородног материјала.   

 

За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                                                                            
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  
транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну 
радну скелу, тражену заштиту на споју са другим  материјалима, термоиспуне код сендвича и остале 
активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).         

 

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важећих прописа у грађевинарству из ове области.         

       

 
1.0 

Израда и монтажа висећих полукружних олука 
од поцинкованог пластифицираног лима, 
развијене ширине до 45 цм. Олуке спајати поп 
нитнама, једноредно са максималним размаком 
3 цм и летовати калајем од најмање 40%. 
Држаче висећих олука радити од поцинкованог 
флаха 25x5 мм, и нитовати са предње стране 
олука нитнама ø 4мм, на размаку до 80 цм. 
Обрачун по м1 олука. 

м1 82.00     
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2.0 

Израда и монтажа олучних поцинкованих 
пластифицираних  цеви, РШ до 50 цм, 
дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви 
морају да улазе један у други минимум 50 мм и 
да се залетују калајем од најмање 40%. 
Поцинковане обујмице са држачима поставити 
на размаку од 200 цм. Преко обујмица 
поставити украсну траку. Цеви морају бити 
удаљене од зида минимум 20 мм. Завршетак 
олучне цеви по детаљу.  
Обрачун по м1 олучне цеви. 

м1 56.00     

 
3.0 

Набавка материјала, израда и монтажа уводног 
лима од поцинкованог лима у боји d=0,55mm 
р.ш. 45cm, окапница и иксни. 
Обрачун по м1. 

м1 82.00     

 
4.0 

Израда и монтажа штуцне, чауре, у венцу од 
поцинкованог пластифицираног  лима дебљине 
0,60 мм, по детаљима и упутству пројектанта. 
Штуцна мора бити шира од вертикале за 
најмање 10 мм. Штуцну заштитити од корозије 
са спољне и унутрашње стране.  
Обрачун по комаду штуцне. 

ком 4.00     

 
5.0 

Израда и монтажа вентилационих глава, 
пречника 120 мм, од поцинкованог лима 
дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству 
пројектанта. Вентилационе главе поставити на 
цеви пречника 100 мм. Део цеви главе мора да 
уђе у вентилациону цев минимум 50 мм и да се 
залетује калајем од најмање 40%. У цену улази 
и обрада продора са израдом подметача 
приближних димензија 50x50 цм.                                                                                                   
Обрачун по комаду вентилационе главе. 

ком 3.00     

 
6.0 

Набавка материјала, израда и монтажа 
окапница  (иксни) од поцинкованог 
пластифицираног лима d=0,55mm и р.ш. 33cm. 
Обрачун по м1. 

м1 36.00     

 
7.0 

Набавка материјала, израда и монтажа кровно, 
носећег трапезастог лима ТР 40/230/07 од 
поцинкованог лима у боји лимарије објекта 
d=0,70mm.  
Обрачун по м2 покривене површине. 

м2 30.00     

 
8.0 

Набавка материјала, израда и монтажа 
снегобрана од лима d=0,55mm. Радити у 
облику једнокраког троугла висине 100mm. 
Поставити 5ком/м1. 
Обрачун по м1 монтираних снегобрана. 

м1 92.00     

  

Укупно лимарски радови: 

  
    

  

 

    

 
11.0 Стаклорезачки радови: 

    

  

 

    

 
2.0 

Набавка и постављање огледала полукристал, 
дебљине 6мм, увозно. Огледала поставити по 
пројекту и детаљима.                                                        
Обрачун по м2 огледала. 

м2 12.00     

  

Укупно стаклорезачки радови: 
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12.0 Керамичарски радови: 

    

       

 

Све керамичарске  радове  извести са одговарајуцом  стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                             

Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног  
квалитета, односно да поседују атесте.  

 

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  важецим прописима, стандардима и техничкој 
документацији. Класа, намена и квалитет плочица одређен је техничком документацијом Боју и начин 
полагања одређује пројектант. Сва инсталација која није видна има се положити и испитати пре 
полагања плочица. За постављање плочица на лепку, подлога мора  бити, чиста, чврста, равна, са 
правилним и оштрим ивицама. Урађене површине морају заузимати правилне геометријске положаје. 

 

Током рада, где се то захтева, уградити дилатационе траке.   

Код  температура  нижих или виших од прописаних, уколико  се радови изводе, предузети мере 
заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји 
потреба за истим. Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.                                                 

За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења, извођач ће о свом 
трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.                                                                          
Приликом извођења својих радова извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.              

   

 

Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата 
израду комплетне позиције радова (набавка  основног, везног и материјала  за  заштиту, спољни и 
унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне  преносе, неопходну  
радну  скелу, уградњу  дилатационих  трака, чишћење и остале  активности које су неопходне за 
квалитетно извођење ових радова).                                Овај опис је саставни део сваке појединачно 
описане позиције радова и исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове 
области.        

  

 
    

 
1.0 

Набавка материјала и поплочавање 
унутрашњих подова једнобојним, 
неглазираним, керамичким плочицама прве 
класе, домаће производње. Плочице се 
постављају на лепак. Набавка плочица не 
улази у цену. 
Обрачун по м2 постављене керамике. м2 115.00     

 
2.0 

Набавка материјала и облагање унутрашњих 
зидова глазираним, керамичким плочицама, 
прве класе, домаће производње. Плочице се 
постављају на лепак. Набавка плочица не 
улази у цену. 
Обрачун по м2 постављене керамике. 

м2 250.00     

 
3.0 

Набавка материјала и израда равне сокле h=8-
10cm од керамичких плочица прве класе, 
домаће производње. Плочице се постављају на 
лепак. Набавка плочица не улази у цену. 
Обрачун по м1 постављене сокле. 

м1 100.00     

 
4.0 

Набавка и допремање на градилиште зидне 
керамике прве класе по избору 
инвеститора. 
За ову позицију су обезбеђена резервисана 
средства и иста је за све понуђаче. м2 275.00 2,100.00 577,500.00 

 
5.0 

Набавка и допремање на градилиште подне 
керамике прве класе по избору 
инвеститора. 
За ову позицију су обезбеђена резервисана 
средства и иста је за све понуђаче. м2 150.00 3,000.00 450,000.00 
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6.0 

Набавка и постављање угаоних ПВЦ лајсни у 
боји керамике на свим спољашњим угловима 
сучељавања зидова са облогом од керамичких 
плочица. Лајсне поставити право, без таласа и 
у равни са плочицама.                                                                                                                                   
Обрачун по м1 лајсне.  

м1 120.00     

 
7.0 

Рад у режији КВ керамичара (утрошен 
материјал се обрачунава посебно). 
Обрачун по норма часу. Nh 60.00     

  

Укупно керамичарски радови: 

   
  

  

 

    

 
13.0 Подополагачки радови: 

    

       

 
1.0 

Набавка и монтажа ламинатног пода d=8mm 
кл.32 влагоотпорног у тону по избору 
инвеститора. У цену улази и монтажа угаоних 
лајсни. 
Обрачун по м2 постављеног ламината. 

м2 110.00     

 
2.0 

Изравњавање постојеће подлоге масом за 
изравњавање. Подлогу очистити и нанети 
одговарајући прајмер, затим излити масу за 
изравњавање, да чврсто и трајно веже за 
подлогу.Нанета маса мора да има потребну 
отпорност на притисак. Подлогу обрусити и 
опајати.  
Обрачун по м2 обрађене површине. 

м2 110.00     

 
3.0 

Набавка и постављање пода од линолеума у 
ролнама. Линолеум поставити преко претходно 
припремљене подлоге и то лепљењем целом 
површином пода. Поред зидова поставити 
холкел лајсне и под подићи уз исте. Тип 
линолеума је МАРМОРЕТТЕ д=2.5 мм-
Армстронг-Опреминг. Дезен линолеума и врста 
лајсни по избору аутора.  
Обрачун по м2 пода. 

м2 50.00     

 
4.0 

Набавка и постављање профилисане 
алуминијумске сокле, висине до 8цм, дебљине 
16 мм, на саставу пода и зидова, Соклу по 
избору инвеститора на сваких 80 цм 
причврстити за зид, росфрај холшрафовима са 
типловима. 
Обрачун по м1 сокле. 

м1 60.00     

  

Укупно подополагачки радови: 

   
  

  

 

    

 
14.0 Сувомонтажни радови: 

    

       

 

Све сувомонтажне радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата намењеног овој врсти радова.                                                

Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног  
квалитета  односно  да поседују атесте.                                                                                                                    
Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој 
документацији и овереним извођачким детаљима.                                                   

Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из 
пројекта, а уз обавезну сагласност пројектанта. Узорке плафона и лајсни обавезно доставити на 
сагласност пројектанту. 
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За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. А ако  ипак и дође  до  оштећења извођач ће о 
свом трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                        

Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена радова 
обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног 
материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне  и  
вертикалне  преносе, неопходну радну скелу као и остале активности које су неопходне за 
квалитетно извођење радова.       

 

Обрачун се врси по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
комплетну израду позиције радова, (набавку основног везног и материјала за заштиту, спољни и 
унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање мере заштите, све хоризонталне и вертикалне 
преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, уградњу сокл лајсни, чишċење и 
остале активности неопходне за квалитетно извођење ових радова.                                                                                                                                                          
Овај опис је саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важеċих прописа у грађевинарству из ове области.        

   

 
1.0 

Набавка материјала и израда облоге зидова и 
плафона од водоотпорних гипс-картон плоча 
d=12mm (по типу слично РИГИПС, КНАУФ) на 
класичној металној подконструкцији. Висина 
спуштања до 1m на подешавајућим 
вешаљкама. Све спојеве бандажирати и 
изглетовати. 
Обрачун по м2 облоге. м2 98.00     

 
2.0 

Набавка материјала и израда сендвич зидова 
d=10cm обострано обложених дуплим гипс-
картонским плочама d=12mm (по типу слично 
РИГИПС, КНАУФ) на класичној металној 
подконструкцији са испуном од минералне вуне 
d=7,5cm. Све спојеве бандажирати и 
изглетовати. 
Обрачун по м2 зида. 

м2 95.00     

 
3.0 

Израда спуштеног плафона од алуминијумског 
бојеног лима d=0,7-0,8mm испод постојећег 
косог плафона на дечијем базену. Плафонску 
површину формирати израдом профилација "C" 
облика р.ш. 33cm у плочама димензија 
27/130cm (видни део). Ослањање извршити на 
"L" профиле од истог материјала 30/50mm р.ш. 
160mm фиксирањем на постојеће ламелиране 
носаче. Вешање спуштеног плафона на 
средини распона извести алуминијумским "L" 
профилом 50/50mm. У цену урачунати набавку 
и уградњу "Аустротерм" плоча d=80mm (17,5гр.) 
у простор између постојећег и новог плафона. 
Обрачун вршити урачунавајући набавку свог 
потребног материјала по јединици површине. 

м2 60.00     
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4.0 

Израда спуштеног плафона са челичном под-
конструкцијом у истом нивоу и облагање гипс 
картонским ватроотпорним плочама ГКФ 12,5 
мм, систем Кнауф Д113. Подконструкцију 
поставити у истом нивоу од носивих и 
монтажних профила ЦД 60x27 мм 
причвршћених висилицама за носиви плафон и 
обложити гипс картонским плочама по пројекту 
и упутству произвођача. Саставе обрадити 
масом за испуну и бандаж тракама по упутству 
пројектанта. У цену улази и радна скела, као и 
атест на ватроотпорност класе 60 минута. 
Обрачун по м2 постављене површине. 

м2 65.00     

 
5.0 

Израда вертикалне денивелације висине 300 
мм спуштеног плафона, са израдом додатне 
челичне подконструкције и облагање 
гипскартонским плочама дебљине 12,5 мм, 
систем Кнауф. Подконструкцију израдити од 
носивих профила ЦД 60x27 мм и монтажних 
поцинкованих профила ЦД 60x27 мм 
причвршћених Нониус елементима и 
директним држачима за носиви плафон и 
обложити гипс картонским плочама, по пројекту 
и упутству произвођача. Саставе обрадити 
масом за испуну и бандаж тракама по упутству 
пројектанта.  
Обрачун по м1 изведене денивелације. 

м1 72.50 900.00 65,250.00 

 
6.0 

Oблагање бетонских стубова и термотехничких 
инсталација гипс картонским плочама, ГКБ 
дебљине1x12,5 мм. Укупна дебљина облоге је 
100 мм. Металну подконструкцију израдити од 
поцинкованих УW иЦW 75 профила, 
причвршћених вијцима и типловима, а по 
пројекту и упутству произвођача. Поставити 
минералну вуну дебљине 50 мм, а затим 
поставити и причврстити гипскартонске плоче, 
Саставе обрадити масом за испуну фуга и 
бандаж траком, по упутству пројектанта. У цену 
улази и радна скела. РШ 120 цм. 
Обрачун по м2 развијене постављене 
површине. 

м2 36.00     

 
7.0 

Постављање поцинкованог-перфорираног 
заштитника ивица. Профил од поцинкованог 
лима дебљине 0,5 мм и ширине профила 25x25 
мм, поставити по упутству пројектанта.                                                                                                                                                                                             
Обрачун по м1 заштићене ивице. 

м1 200.00     

 
8.0 

Израда спуштеног плафона са поцинкованом 
под-конструкцијом ПРЕЛУДЕ 20мм АЛ МАТ, у 
истом нивоу и испуном од минералних плоча 
типа Армстронг ОПТИМА 15мм. 
Подконструкцију поставити у истом нивоу од 
носивих и монтажних профила причвршћених 
висилицама за носиви плафон и испунити 
минералним плочама по пројекту и упутству 
произвођача. Схема слагања по упутству 
пројектанта. У цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине. 

м2 200.00     
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9.0 

Израда спуштеног плафона са поцинкованом 
подконструкцијом у истом нивоу и испуном од 
алуминијумских талпи типа Хантер Даглас у 
тоалетима. Подконструкцију поставити у истом 
нивоу од носивих и монтажних профила 
причвршћених висилицама за носиви плафон и 
на њу окачити алуминијумске талпе по пројекту 
и упутству произвођача. Схема слагања по 
упутству пројектанта. У цену улази и радна 
скела.Обрачун по м2 постављене површине. 

м2 65.00     

  

Укупно сувомонтажни радови: 

   
  

  

 

    

 
15.0 Фасадерски радови: 

    

       

 

Сви фасадерски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену 
савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, спојна, 
заштитна и везивна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте. Радови 
се морају извести квалитетно, у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој 
документацији. Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наношења завршног 
слоја подлогу припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. 
Покривни премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно 
неприпрема изврсити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да 
пријањају, да су, према својој намени, отпорни, да нису штетни по здравље, да неделују агресивно на 
материјале  са  којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Код 
температура нижих или виших од прописаних, уколико се радови изводе, предузети потребне мере 
заштите употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. 
Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.  

 

За сво време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како не би дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође до оштећења ових радова 
извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. 
Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува и сачува од 
оштећења. Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена 
обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, 
материјале за глетовање и за импрегнацију, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-
шлајфовање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу 
чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова). Сви испади 
на фасади су обухваћени кроз појединачне позиције и они се необрачунавају посебно. За израду 
цевасте фасадне скеле обрачуном обухватити све помоћне радње као и пренос на 40м' 
хоризонтално и 20м' вертикално.  

 

Овај опис је саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти не искључује примену 
важећих прописа из ове области. 

   

 
1.0 

Рестаурација оштећених делова вертикалних 
венаца на стубовима рабицирањем и 
малтерисањем. Рабиц плетиво пришврстити 
анкерима за шврст део венца и потом све 
испунити по предвиђеном шаблону. Обрадити 
ивице да буду праве и да се непримећује спој 
старог и поправљеног дела.  
Обрачун по комаду оштећења. 

ком 10.00     
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2.0 

Чишћење слојева старе боје са равних 
површина фасаде. Пажљиво очистити старе 
слојеве боје са равних делова фасаде. 
Чишћење извршити механичким и хемијским 
путем. Приликом чишћења водити рачуна да се 
не оштети подлога.  
Обрачун по м2 очишћене површине. 

м2 250.00     

 
3.0 

Глетовање фасаде глет масом са санацијом 
пукотина. Све површине фасаде очистити од 
наслага прашине. Импрегнирати подлогу и 
извршити санацију пукотина. Санацију 
извршити отварањем пукотина, китовањем и 
лепљењем стаклене мрежице преко санираних 
пукотина. Фасаду глетовати глет масом за 
спољно глетовање. Све површине пребрусити 
и опајати. Водити рачуна да је глет маса на 
истој бази као боја за фасаду. Обрачун по м2 
ортогоналне пројекције, без развијања, а 
отвори се не одбијају. 

м2 200.00     

 
4.0 

Бојење глетоване фасаде акрилном бојом, 
Палас-Дуга. Пре бојења површине фасаде 
прећи шмирглом и опајати. Нанети фасадну 
боју у три премаза, са размаком сушења од 
најмање 10-12 сати. Ивице различитих тонова 
извести прецизно. Глетоване површине морају 
бити потпуно суве пре бојења. Пре почетка 
бојења у сарадњи са аутором урадити пробне 
узорке. 
Обрачун по м2 бојене фасаде.  м2 450.00     

  

Укупно фасадерски радови: 

   
  

       

 
16.0 Молерско фарбарски радови: 

    

       

 

Сви молерскофарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну 
примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.                  

Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног 
квалитета, односно да поседују атесте.                                                      

Радови се морају извести квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој  
документацији.   

 

Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наносења завршног слоја подлогу 
припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни 
премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема 
извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су 
према својој намени отпорни, да нису  штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале  са  
којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су 
недопустива.  

 

Код температура нижих или виших  од  прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за 
заштиту употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. 
Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.    

За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне 
мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође  до  оштећења ових радова 
извођач ће о свом трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. 
Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува  и сачува од 
оштећења.     
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Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата 
комплетну израду позиције радова (набавку  основног, везног и материјала  за  заштиту, материјала 
за глетовање и за импрегнацију,  спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, 
мере заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале 
активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).                                                                                                                               
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену 
важечих прописа у грађевинарству из ове области.      

   

 1.0 

Глетовање фино малтерисаних, као и гипс 
картонских плафона, дисперзивним китом. 
Површине обрусити, очистити и извршити 
неутрализовање. Прегледати и китовати мања 
оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући 
дисперзивни кит три пута.  
Обрачун по м2 глетоване површине 

м2 200.00     

 

зидова м2 350.00     

 
2.0 

Стругање и глетовање старих зидова и 
плафона, емулзионим китом, са бојењем 
дисперзивном бојом у две руке. Све површине 
остругати и опрати, а затим обрусити, очистити 
и извршити импрегнацију. Прегледати и 
китовати мања оштећења и пукотине. Китовати 
и глетовати емулзионим китом први пут. Све 
површине фино пребрусити и глетовати 
емулзионим китом други пут.  Радови се изводе 
у објектима Стандард и Стационар.  
Обрачун по м2 глетоване површине. 

м2 6,520.00     

 

3.0 

Бојење глетованих зидова и плафона 
дисперзивним бојама у класи ЈУПОЛ ГОЛД, по 
избору пројектанта. Све површине брусити, 
импрегнирати и китовати мања оштећења. 
Предбојити и и справити тонираним 
дисперзионим китом, а затим бојити 
дисперзивном бојом у тону по избору аутора 
први и други пут.  
Обрачун по м2 обојене површине. 

м2 30.00     

 

У класи Оикос м2 400.00     

 

Израда шпатулата и сл. у класи Оикос м2 120.00     

 
4.0 

Набавка материјала и бојење прскане фасаде 
водоперивом, дисперзивном бојом - преко 
постојеће хирофе са свим предрадњама. 

м2 250.00     

 
5.0 

Фарбање постојећих дрвених ограда тераса и 
пергола сандолином 2 пута у тону по избору 
инвеститора. 

м2 80.00     

 
6.0 

Бојење цеви за грејање бојом за метал. Пре 
бојења метала скинути корозију хемијским и 
физичким средствима, а затим све површине 
брусити и очистити. На цеви нанети 
импрегнацију и основну боју, а затим бојити два 
пута бојом за метал.  
Обрачун по м1 обојених цеви. 

м1 500.00     

 
7.0 

Рад у режији КВ молера. 
Обрачун по норма часу. Nh 80.00     

  

Укупно молерско-фарбарски радови: 
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17.0 Разни радови: 

    

  

 

    

 
1.0 

Набавка и уградња висококвалитетне 
керамичке туш каде у комплету са кабином од 
ламелираног стакла и инокса, а све по избору 
пројектанта ентеријера. 
Обрачун по комаду уграђене каде. 

ком 4.00     

 
2.0 

Израда и монтажа платнених ролетни типа 
ВИПОЛ или сличних. Ролетне израдити по 
детаљима и упутсву пројектанта, и опремити их 
механизмом за повлачење и подизање. 
Ролетне су димензија 215x200 цм.                                                                                                                                                                                              
Обрачун по комаду ролетне 

ком 8.00     

 
3.0 

Набавка и уградња адресабилних јављача 
пожара у комплету са одговарајућим каблом 
просечне дужине 30м1. Јављачи у свему као 
постојећи (нови) или компатибилни. У цену 
урачунати и демонтажу и одвоз у складу са 
прописима старих радиоактивних јављача. 
Обрачун по комаду уграђеног јављача. 

ком 12.00     

 
4.0 

Набавка, транспорт, монтажа и пуштање у рад 
самостојећег, АБ сепаратор масти за спољну 
уградњу тип као ACO LIPUMAX, називног 
капацитета NG 7 (7.0 l/s), према одредбама 
стандарда DIN EN 858, укупне запремине 3283 
литара, са интегрисаним просторима за муљ и 
масти, запремине 700 односно 290 литара, са 
уливом и изливом DN 150 mm po DIN 19522, 
производње ACO, Немачка. У јединичну цену 
позиције улази сав потребан рад и спојни и 
везни материјал, као и ископ и насип. 
Обрачун по комаду комплет монтирано. 

ком 1.00     

 
5.0 

Израда шахта дубине до 200 цм од готових 
армиранобетонских прстенова са уградњом 
ливеногвоздених поклопаца са рамом 
предвиђених за пешачки саобраћај. У цену 
урачунати и израду дна са кинетом, тампон 
слој, ископ земње са одвозом вишка земље и 
насипање око шахта. 
Обрачун по комаду шахта. 

ком 6.00     

 
6.0 

Ископ земље, уградња ПВЦ канализационих 
цеви пречника 250мм и повезивање на 
постојећу канализацију у зони канализације која 
се дислоцира. У цену урачунати ископ и одвоз 
вишка землје, насипање песка, монтажу и 
нивелацију цеви, обележавање трасе и 
насипање земље. 
Обрачун по м1 канализационе мреже. 

м1 70.00     

  

Укупно разни радови: 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
    

       

 

I И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП) 
   

    

 
1.0 Радови на припреми и рушењу       

 
2.0 Земљани радови       

 
3.0 Зидарски радови       

 
4.0 Армирано бетонски радови       

 
5.0 Армирачки радови       

 
6.0 Изолатерски радови       

 
7.0 Грађевинска столарија       

 
8.0 Тесарски радови       

 
9.0 Браварски радови       

 
10.0 Лимарски радови       

 
11.0 Стаклорезачки радови       

 
12.0 Керамичарски радови       

 
13.0 Подополагачки радови       

 
14.0 Сувомонтажни радови       

 
15.0 Фасадерски радови       

 
16.0 Молерско-фарбарски радови       

 
17.0 Разни радови       

  

У К У П Н О  без ПДВ       

  

ПДВ 20%: 

  
 

  

У К У П Н О  са ПДВ 

  
 

       

       

       

  
Датум: _____________________ Име и презиме овлашћеног лица 

       

  
М.П.          __________________________________ 

       

   
Потпис овлашћеног лица 

       

   
__________________________________ 
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7.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ РУКОВОДИОЦИМА 

РАДОВА, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАНИ ЗА 

ИЗРШЕЊЕ УГОВОРА  

 
Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни руководиоци радова бити 

расположиви у периоду извршења уговора извођење радовa на одржавању објеката 

Специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ ЈН бр. 25/2014. 
 

 

Бр. Врста радова 

Име и презиме одговорног 

извођача радова и стручна 

спрема 

Број лиценце 
Стаж 

год. 

1. 
Одговорни Руководилац 

радова 

   

2. 
Руководилац радова 

грађевинско занатских 

   

3.   

   

 
 
У табели може бити наведено и само једно лице кој еће бити уједно у Руководилац грађ. 
Занатских радова и Одговорни руководилац радова. 
 
У прилогу доставити статус ангажовања (запослен, уговор, изјава о расположивости), 
копије лиценци и потврда о плаћеним чланаринама. 
 
 

Датум:    _______________           ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

    М.П            ____________________________________ 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                  ____________________________________ 
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8.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 
 
 

(навести назив и адресу понуђача) 

даје следећу изјаву: 

 

 

ИЗЈАВА 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да 

сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 

 
 
 
 

Датум Понуђач 
 

М.П. 
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9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА 

ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 
 
 
 
 

 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама 
 

 
 

(навести назив и адресу понуђача) 

даје следећу изјаву: 

 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 

 

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум Понуђач 
 

М.П. 
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10. Референце  
 

Прилог – грађевински и занатски радови радови на одржавању објеката 

високоградње 

Предложени облик изгледа прилога 
 

 

 

 

Грађевински и занатски радови 

на одржавању објеката 

високоградње 

Уговор бр. и датум, 

вредност 

Наручилац и 

контакт телефон 

1. 

   

2. 

   

3. 

   

 

НАПОМЕНА:   

За групу понуђача податке уноси и оверава овлашћени члан групе понуђача.  

Образац фотокопирати у довољном броју примерака. Могуће је додатно 

детаљније појашњење наведених референци на посебном прилогу понуђача. 

 

Доказ могу бити оверене окончане ситуације, рачуни и сл. или потврде 

наручилаца, које се прилажу уз овај прилог. 

 

УСЛОВ ЗА ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ ЈЕ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН ИЗВРШЕН 

УГОВОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И ЗАНАТСКЕ РАДОВЕ НА ОДРЖАВАЊУ 

ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ ОД 3 

ГОДИНЕ, А ДА ЈЕ ПОЈЕДИНАЧНА ВРЕДНОСТ НАЈМАЊЕ 10.000.000,00 

РСД. 

 

Рeфeрeнцa ћe сe узимaти у oбзир aкo je прeдмeт рeфeрeнцe пo тeхничким 

зaхтeвимa исти или бољи - сложенији од прeдмeта ове јавне набавке, односно, из 

области грађевинских и занатских радова на објектима високоградње, а 

појединачна вренодт уговора, није мања од 10.000.000, РСД 
 
 
 

    Датум:  ______________                     ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНО ЛИЦА 

 

MP                      _________________________________ 

                        ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 
 

______________________________ 
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11.  Образац изјаве за гарантни рок 

 

 

 
 
 

(навести назив и адресу понуђача) 

даје следећу изјаву: 

 

 
 
 
 

ИЗЈАВА 
 
 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу, ИЗЈАВЉУЈЕМ да ћу 

обезбедити гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у висини 

од најмање 5% вредности радова. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум Понуђач 
 

М.П. 
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12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

У  овом  обрасцу  понуђач  може  да  искаже  трошкове  припреме  понуде  
који  се састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења. 

 

 
  

Врста трошкова 
 

Износ трошкова 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

5.   

6.   

 
 

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

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади оправдане 

трошкове и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Наручилац задржава право да изврши контролу изказаних трошкова увидом у фактуре 

и друге релевантне доказе. 
 

 
 

Датум Понуђач 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Овај образац није обавезно доставити уз понуду 
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ОБРАЗАЦ 13 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТУПНОСТИ НАРУЧИОЦУ 24h 

 
Овим потврђујемо да ћемо бити расположиви Наручиоцу у периоду извршења 

уговора за радове на одржавању објеката  Специјалне болнице за рехабилитацију 

„Бања Ковиљача“ свих 24h, а према потребама и захтевима Наручиоца. 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

Услов за исправност понуде је изјава Понуђача којом се обавезује да свих 24h буде 

на раполагању Наручиоцу.  

 

 

 

Датум Понуђач 

М. П. 
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Модел уговора понуђач мора да попуни, парафира и овери печатом све стране и 

овери печатом и потпише на крају, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да 

их у потпуности прихвата. 

У околностима када понуду подноси група понуђача, сваку страну Модела уговора 

потребно је да парафира и овери печатом овлашћено лице групе понуђача, уколико га 

је група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора. 

Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да овлашћена 

лица сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела уговора парафирају и 

овере печатом, чиме потврђују да прихватају све елементе уговора. 

 

МОДЕЛ  УГОВОРА 

За радове на одржавању објеката 

Специјалне болнице за рехабилитацију  „Бања Ковиљача“. 

 

 
Уговорне стране: 
 
НАРУЧИЛАЦ:  Специјална болница за рехабилитацију 

„Бања Ковиљача“, Бања Ковиљача, Матични бр: 07122314 

ПИБ: 101188430, Бр. рачуна: 840-71667-79 УЈП Лозница    

                          коју заступа директор др Никола Сремчевић 

                          ( у даљем тексту: „НАРУЧИЛАЦ“ ) 

 
 
ПОНУЂАЧ :  __________________________________________________ 
 
                           ( у даљем тексту: „ИЗВРШИЛАЦ“ ), кога заступа директор  
 

___________________________________________ 
 
 

Уговорне стране констатују: 

- да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС" број 

124/2012 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, јавне набавке радова - 

извођење радова на одржавању објеката Специјалне болнице за рехабилитацију «Бања 

Ковиљача» 

- да је Добављач дана .2014. године поднео понуду дел. бр. _____ од 
 године (понуђач уписује свој заводни број и датум), која је заведена код Наручиоца 
под бројем од године (понуђач не попуњава овај податак), која се 
сматра саставним делом овог уговора (Прилог). Саставни део уговора је спецификација 
радова – Предмер са структуром цене. 

 

Да је Наручилац на опснову понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. Бр. _______ 

од __________ . 2014. Године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Добављача за 

радове захтеване у конкурсној документацији и наведене у понуди. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је набавка радова – Радови на одржавању објеката Специјалне 

болнице за рехабилитацију „Бања Ковиљача“ (у даљем тексту Радови) у свему према 

предмеру радова а који је саставни део овог уговора. 

 
 
ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ 

Члан 2. 
  

Укупну уговорену вредност чине: 

 вредност радова из чл. 1. овог Уговора, без пореза на додату  

вредност, у износу од ________________________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ___________________ динара, 

Укупна уговорена вредност износи _____________________________ динара  

 

(словима:_________________________________________________динара ) 

 

Уговорена вредност из претходног става овог члана је фиксна. 

 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ  
 

Члан 3. 
 

Структура цене по појединим позицијама дата у предмеру радова који је саставни део овог 

уговора. 
 
 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 
 

Члан 4. 
 

Сва плаћања по овом уговору Извршиоцу ће вршити Наручилац. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће Извршиоцу исплата уговореног износа из члана 2. 

овог Уговора бити извршена на следећи начин (привременим ситуацијама, по рачунима и др) 

у року од __________ (сходно могућностима наручиоца, а не касније од 45 дана од 

испостављања рачуна – ситуације): 

 

Извршилац се обавезује да уз ситуацију –рачун, достави Извештај о извршењу посла 

– радова, као и евентуалне сертификате за уграђену опрему или делове. 

Наручилац ће за потребе контроле извршења овог уговора одредити лице које ће у 
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његово име вршити надзор над радовима и оверавати грађевински дневник и грађевинску 

књигу. 

 
Члан 5. 

 
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за извршење радова у 

условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора. 

 

Уговорена цена подразумева: 

 Све послове - радове на на одржавању објеката у оквиру Специјалне болнице за 

рехабилитацију „Бања Ковиљача“ у свему према предмеру радова а који је 

саставни део овог уговора 

 Извршење свих радова до степена готовости за пуштање у рад и експлоатацију 

 Израду потребне документације за добијање сагласности или дозвола за радове, од 

надлежног органа за грађевинске послове (уколико је то потрено), без посебне 

накнаде 

 
 
РОК 
 

Члан 6. 
 

Рок отпочињања и извршења појединих позиција радова из предмера (динамику) 

одређује Наручилац, а у оквиру важења уговора, најдуже до једне године. 

Рок за одазив на позив Наручиоца је највише 3 сата од перијема позива (усмено или 

писмено). 

 
 

Члан 7. 
 

Уколико Наручилац утврди да Извршилац не извршава радове по захтеваној 

динамици и у одговараућем квалитету, и ако након писаног упозорења у року од 3 (три) дана 

од дана уручења писаног упозорења, не констатује да је кашњење у реализацији посла 

надокнађено, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе другог Извршиоца у посао и 

изврши наплату гаранције за добро извршење посла. 

 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на 

терет уговореног првог Извршиоца. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
Члан 8. 

 

Извршилац се обавезује да: 

 Послове из члана 1. овог Уговора изврши у складу са одредбама Закона о планирању 

и изградњи («Службени гласник РС» бр.98/2013), и другим важећим законима, 

прописима и стандардима који важи за ову врсту посла, квалитетно и уз строго 

поштовање професионалних правила своје струке, 
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 Наручилац може да захтева измене радова из уговорених позиција, ако то захтевају 

околности. 

 Послове из члана 1. овог Уговора извршава у роковима ближе утврђеним чланом 6. 

овог Уговора, 

 

Извршилац се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као 

и у складу са писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Извршилац не поступи у складу са 

обавезама и по инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине Уговор, уведе 

другог Извршиоца у посао и изврши наплату гаранције за добро извршење посла. 

 

У случају из претходног става, трошкови ангажовања другог Извршиоца падају на 

терет уговореног Извршиоца. 

 

Члан 9. 
 

Сви радови и евентуално опремање предметног објекта, у оквиру радова који се 

изводе, мора бити у сагласности са техничким условима и законским прописима. 

 
 

Члан 10. 
 

Извршилац се обавезује да према члану 1. овог Уговора води грађевински дневник 

и грађевинску књигу за све врсте радова на објекту. 

 
 

Члан 11. 
 

Извршилац се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада 

објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима 

који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 

 

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за 

овај Уговор. Сви документи, пројекти, нацрти и друге информације у вези са овим Уговором 

Извршилац ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза. 

 
 

Члан 12. 
 

Извршилац је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог 

уговора. У случају да се не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, 

накнаду настале штете и наплату гаранције за добро извршење посла. 

 
 

Члан 13. 
 
Извршилац – Извођач радова је одговоран за исправност техничких решења као и 

квалитет извршених радова. 

 

Уколико услед неисправности техничких решења и рачунске тачности и потпуности 

техничке документације Корисник претрпи штету током извођења радова, Извршилац је 

дужан да надокнади исту Кориснику.  
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СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 14. 
 
   Извршилац се обавезује да да у року од 10 дана од дана закључења уговора 

достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од најмање 10% 

од укупно понуђене цене са ПДВ са клаузулом „неопозива“, „безусловна“ „платива на први 

позив“ и „без права на приговор“, са роком важења 30 дана од рока важења уговора, односно, 

једне године од закључења уговора.  

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

мора се продужити важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је 

продужен рок извршења уговорне обавезе. 

 

 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
 

Члан 15. 
 

Наручилац се обавезује да Извршиоцу обезбеди приступ објекту неопходан за 

реализацију послова из члана 1. овог Уговора. 

 

Наручилац се обавезује да обезбеди стручно праћење реализације радова и контролу 

усклађености реализације са прихваћеном предмером радова и усаглашеним фазама 

реализације радова. 

 

 
Члан 16. 

 
Уколико Наручилац у току извршења радова из члана 1. овог Уговора одустане у 

целини или од појединих делова, дужан је да писмено обавести Извршиоца о свом 

одустајању и да надокнади све трошкове које је Извршилац имао до дана пријема 

обавештења о одустајању. 

 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 17. 

 

Уколико се подаци и одредбе наведени у неком документу који је саставни део овог 

уговора разликују од података наведених у овом тексту уговора, важећи је текст овог 

уговора. 

 

Члан 18. 
 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Ваљеву. 
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Члан 19. 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, а Извршилац 

обезбеди гаранцију банке за добро извршење посла. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 20. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (осам) истоветних примерака, од чега је 3 (три) примерка 

за Наручиоца, а 3 (три) примерка за Извршиоца услуга. 

Саставни део овог уговора је и предмер радова са структуром цена 

У Бањи Ковиљачи, _____________.године 

 

 
 

                                                                                                        
                     ИЗВРШИЛАЦ                      НАРУЧИЛАЦ 
 

_______________________                       __________________________ 
                         Директор                                                    др Никола Сремчевић,  

                                                                                                            директор 

 

 

 


