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На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15 – у даљем тексту ЗЈН), и члана 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. Гласник РС“ бр. 29/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 31 од 

11.02. 2016. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку бр. 32 од 11.02.2016. 

године, припремљена је конкурсна документација у отвореном поступку за јавну набавку 

број 04/2016 –Радови на дечијем одељењу објекта „Херцеговина“ за потребе Специјалне 

болнице за рехабилитацију, у Бањи Ковиљачи. 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ : 

 

Назив, адреса и интернет страница 

наручиоца: 

Специјална болница за рехабилитацију  

Парк број 4,  

15316 Бања Ковиљача 

http://www.banjakoviljaca.rs/   

Матични број 07122314 

Шифра делатности 86.10 

ПИБ: 101188430 

Текући рачун 840 – 71667 - 79 

 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ПРИМЕНА ДРУГИХ ЗАКОНА:  

 

Врста поступка: отворени поступак .  

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Модел уговора сачињен је у складу са 

Законом о облигационим односима. Уколико постоје одређене нејасноће и елементи које је 

потребно решавати, а нису уређени Законом о јавним набавкама и подзаконским актима који 

употпуњавају област јавних набавки, примењиваће се одредбе важећег Закона о општем 

управном поступку РС. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

Предмет јавне набавке број 04/2016 су радови на дечијем одељењу објекта „Херцеговина“ за 

потребе Специјалне болнице за рехабилитацију. 
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Ознака из општег речника набавке:  

45110000 - Рушење и разбијање зграда; земљани радови 

45400000 - Завршни грађевински радови 

45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње 

 45421000- Столарски радови и уградња столарије 

 45422000- Тесарски радови 

 

Јавна набавка није обликована по партијама    

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

 

Рок за достављање понуда је 14. 03. 2016. године, у 11:30 часова. Понуде морају пристићи пре 

протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време 

упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује 

приспеће понуда. Понуду доставити на адресу:  

 

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку у отвореном поступаку добара – ЈН бр. 04/2016 - Радови на 

дечијем одељењу објекта „Херцеговина“ за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи – НЕ ОТВАРАТИ – отворити пред Комисијом''  

  

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији 

„Библиотека“, дана 14.03.2016. године, у 12:00 часова. Овлашћени представници понуђача који 

буду били присутни, морajу Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача 

уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду заинтересована за 

присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за јавнe набавке, у циљу 

обезбеђивања адекватног простора.  
 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. 

 

ЦИЉ ПОСТУПКА  
 

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

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ  
 

Контакт особа за ближе информације: Мирјана Дивнић, Служба за јавне набавке, и-мејл адреса: 

javnenabavke@banjakoviljaca.rs        
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет ове јавне набавке је извођење радова на дечијем одељењу објекта „Херцеговина“, и то 

следећих радова: радови на припреми и рушењу, зидарски радови, армирано бетонски радови, 

армирачки радови, изолатерски радови, грађевинска столарија, браварски радови, керамички и 

подополагачки радови, сувомонтажни радови и молерско –фарбарски радови. 

 

Оквирни опис предмета јавне набавке: 

- Грађевинско занатски радови 

- Радови на  инсталацијама водовода и канализације 

- Радови на електроинсталацијама 

- Радови на термотехничким инсталацијама 

Детаљна техничка спецификација јавне набавке дата је у Прилогу 1, у оквиру ,,Предмера 

радова'', који достаљамо као део конкурсне документације. 

 

Напомена: 

 

- Без обзира на приложену спецификацију, изабрани понуђач има обавезу да, пре почетка 

извођења радова, изврши увид, преглед и предмер захтеваних радова;   

- Динамика извршења услуга мора бити прилагођена потребама наручиоца, а то значи да ће 

извршилац радове извршавати динамиком која ће бити одобрена од стране наручиоца, како 

не би ометао његову основну делатност, пружања услуга бањског лечења, својим 

пацијентима, који су смештени у објекту. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем 

тексту: ЗЈН или ЗАКОН) и УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

Обавезни услови које понуђач мора да испуни у поступку јавне набавке: 

 

Ред. 

број 
Обавезни услови: 

1. Да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар 
- Доказ: Копија извода из Регистра 

равно лице као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из 

регистра надлежног Привредног суда;  

Б) Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

• извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно изводом из 

одговарајућег регистра;  

* Напомена: Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци о 

регистрацији јавно доступни на интернет страници Агенције и Суда. Испуњеност 

овог услова је неопходан за: понуђача, подизвођача/е и чланове групе у заједничкој 

понуди. 

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 

 
- Доказ:  

Правно лице као понуђач доказује достављањем:  

• Извода из казнене евиденције Основног суда на чијем је подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, као доказ да понуђач није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

• Извода из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 
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Вишег суда према месту седишта домаћег правног лица, као доказ да правно 

лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе;  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова за законског заступника, као доказ да законски 

заступник није осуђиван за неко од кривичних дела, као члан организоване 

криминалне г рупе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре (захтев за издавање овог уверења може се 

поднети према месту рођења и према месту пребивалишта).  

* Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 

евиденције.  

**Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

***Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Предузетник, као понуђач доказује достављањем:  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, као доказ да понуђач није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

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

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

В) Физичко лице, као понуђач доказује достављањем:  

• Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, као доказ да понуђач није осуђиван за неко од 

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

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

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  

* Наведени доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 

са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији  
- Доказ: 

• Уверења Пореске управе министарства финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе  

и   

• Уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

или  

• Потврде Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације;  

* Наведени докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда  

** Наведени доказ понуђач доставља за сваког подизвођача/е, односно достављају га 

сви чланови групе понуђача.  

 

Понуђач је обавезан да приликом састављања понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (члан 75. став 2. ЗЈН).  
 

Редни 

бој 
Додатни услови 

1. Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом: 

- да понуђач, у последње 3 (три) обрачунске године (2012., 2013. и 2014. 

године) није пословао са губитком. 

- да је понуђач у претходне 3 (три) обрачунске године (2012., 2013. и 2014. 

године) остварио годишње приходе у минималном износу од 

34.000.000,00 динара 

- да понуђач у задњих 12 месеци које претходе месецу објављивања позив 

за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био неликвидан.  

Начин доказивања захтеваног услова: 

- Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) које издаје Агенција 

за привредне регистре - Регистар финансијских извештаја и података 

о бонитету правних лица и предузетника из ког се виде подаци за 

претходне 3 (три) године (2012, 2013. и 2014. годину); 

- Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у 

последњих 12 месеци од дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки. 
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2. Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом: 

- да је понуђач у претходних 5 (пет) година (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015. 

година) окончао најмање три уговора на радовима на објектима 

високоградње, а чија је појединачна вредност најмање 15.000.000,00 

динара без обрачунатог пдв-а  

- да поседује сертификате за управљање квалитетом: ISO 9001 – Систем 

менаџмента квалитета у области грађевинарства у високоградњи; ISO 

14001 Систем менаџмента заштитом животне средине; ISO 18001 – 

Систем управљања заштитом здравља и безбедности на раду 

Начин доказивања захтеваног услова: 

- потписане и оверне окончане ситуације или потврде наручилаца о 

извршеним радовима 

- фотокопија важећих сертификата: ISO 9001 – Систем менаџмента 

квалитета у области грађевинарства у високоградњи; ISO 14001 

Систем менаџмента заштитом животне средине; ISO 18001 – Систем 

управљања заштитом здравља и безбедности на раду;  

3. Да понуђач располаже неопходним техничким капацитетом: 

- да понуђач поседује у моменту подношења понуде минимум 2 (два) 

теретна возила носивости минимум 1,3 тоне у свом власништву. 

- да понуђач у моменту подношења понуде поседује скелу величине 

минимум 100 м
2
. 

Начин доказивања захтеваног услова: 

- фотокопија очитане саобраћајне дозволе из које се види да је понуђач 

власник возила 

- оверена и потписана картица основних средстава из које се види да 

понуђач има у с в о м  власништву скелу величине минимум 100 м
2
 

4 Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом: 

a) да понуђач у моменту подношења понуде има најмање 12 (дванаест) 

запослених (на неодређено или одређено време у складу са Законом о 

раду) или ангажованих у складу са Законом о раду, од којих су најмање: 

 минимум 3 дипломирана грађевинска инжењера са важећом 

лиценцом 410 или 411 

 минимум 1 дипломираног инжењера машинства са важећом 

лиценцом 430 

 минимум 1 (једно) лице које има положен стручни испит за 

безбедност и здравље на раду и који је овлашћен да обавља 

послове координатора за безбедност на раду у току извођења радова; 

 минимум 1 техничко лице – грађевински техничар 

 минимум 6 КВ радника (зидар, тесар...) 

Начин доказивања захтеваног услова: 

- Фотокопија обрасца М или М-А пријаве на обавезно социјално 
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осигурање (на неодређено или одређено време у складу са Законом о 

раду) или ангажованих у складу са Законом о раду за сва лица  

- за лица са траженим лиценцама: копије лиценци и потврда о продужетку  

5. Средства обезбеђења:  

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде у висини од 5% од понуђене 

вредности без ПДВ-а,  

- Банкарска гаранција за добро извшење посла (за понуђача којем буде 

додељен уговор), у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а. 

Гаранција се доставља у року од 10 дана од потписивања уговора 

- Меница за отклањање недостатака у гарантном року (за понуђача којем 

буде додељен уговор), у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а. 

 
1.2.1 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем / има у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове за учешће из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН и 

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

подизвођача.  

   

1.2.2 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

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

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. А додатне услове 

група понуђача испуњава заједно. 

  

Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. 

став 1. тачке 1) - 4). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и предузетници, 

који су уписани у Регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој понуди  јасно 
наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача налазе и сваки 
подизвођач и сви чланови групе понуђача.   
 

Услов из члана 75 став 2. ЗЈН, понуђач доказује попуњавањем и оверавањем обрасца изјаве. 

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

* Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом;  

 

ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА: 
 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја Комисије за јавну набавку најповољнија и којем је Одлуком додељен уговор о јавној 
набавци, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако 
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет (5) дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву.  

  



Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  04/2016                                                 Радови на дечијем одељењу објекта  

                                                                         «Херцеговина»  

Страна 11 од 96 

 

Потребно је да понуђач доказе о испуњености услова преда у форми која онемогућава 
уношење, додавање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (нпр. 

повезивање траком јемствеником или слично), у целини и запечаћене, осим оригинал сопствене 
бланко менице за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке, који може бити 
приложен у пластичној фолији.  

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од 
стране одговорног лица понуђача.  

 

Понуђач није дужан да доставља у понуди доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних институција. Уз понуду понуђач доставља доказе о испуњености 
обавезних услова из члана 75. став 1. до 4. ЗЈН.  

Уколико понуђач наступа са подизвођачем/има, дужан је да за подизвођача достави доказе о 
испуњености обавезних услова. У случају подношења заједничке понуде групе понуђача, сваки 
понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове испуњавају 
заједно, осим услова да у последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив 
за подношење понуда, није био у блокади.  

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује форма и 
облик електронског документа, као и његова копија у штампаној варијанти.  

 

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. Документација за доказивање испуњености услова мора бити оверена од стране 
надлежног органа државе у којој понуђач има седиште (управног или судског органа, односно 
привредне коморе) односно амбасаде те државе у Републици Србији и достављена у преводу 
на српски језик, овереном од стране овлашћеног судског тумача за предметни страни језик.  

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога 
што она до тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој 
понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће 
дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 
може уместо доказа приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе.  

 

Понуђач је дужан да без одлагања достави Наручиоцу писмено обавештење о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова, која наступи до доношења одлуке о додели уговора, 

односно до закључења уговора, као и током важења уговора, и да промену документује на 
прописани начин.  
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Јавна набавка мале вредности број: 04/2016 

 

ЗАДАТАК ПОНУЂАЧА 

 
Понуђач, по овом Позиву, треба да достави понуду за добра према конкурсној документацији. 

Понуда треба да садржи све податке тражене од стране Наручиоца, изузев података који се 
налазе на одређеним Web страницама (на пример комплетан каталог) и који су без додатних 
захтева јавности доступни на увид, о чему понуђач треба да укаже и упути Наручиоца.  

Све захтеване доказе је неопходно доставити како би се у поступку оцењивања понуда 
несумњиво и недвосмислено утврдило да ли је понудом одговорено на све захтеве Наручиоца.  

У том смислу, својом понудом понуђач гарантује за квалитет и испоруку добара који је 
предмет јавне набавке. 
 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИК У НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуда за ову јавну набавку подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води се на 
српском језику. Уколико понуђач поднесе понуду која није на српском језику, понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

  

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

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, како би се у складу са 

чланом чланом 3. став 1. тачка 31. Закона о јавним набавкама омогућило Наручиоцу да 

неблаговремену понуду врати неотворену Понуђачу. 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. 
 

Неопходно 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. 
 

Рок за достављање понуда је 14.03.2016. године, у 11:30 часова. Понуде морају пристићи пре 

протека рока за достављање понуда, без обзира на начин достављања, односно на време 

упућивања. У складу са Законом о јавним набавкама, Наручилац теоријом пријема вреднује 

приспеће понуда. 
 

Понуду доставити на адресу:  

Специјална болница за рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача, са назнаком: 

„Понуда за отворени поступак добара број 04/2016 – Радови на дечијем одељењу објекта 

„Херцеговина“ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи – НЕ 

ОТВАРАТИ – отворити пред Комисијом“ 
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ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Отварање понуда је јавно и извршиће се на адреси наручиоца у Бањи Ковиљачи, у просторији 
„Библиотека“, дана 14.03.2016. године, у 12:00 часова. Овлашћени представници понуђача који 
буду били присутни, морају Комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача 
уколико желе да учествују у поступку отварања понуда. Друга лица која буду заинтересована 
за присуство у поступку оварања понуда, потребно је да се најаве Служби за јавне набавке, у 
циљу обезбеђивања адекватног простора. 

  

Понуда поднета после времена одређеног у позиву, сматра се неблаговременом, а наручилац ће 
такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од од отварања понуда, а на основу 
Записника о отварању понуда и Извештаја о стручној оцени понуда у предметној јавној 
набавци. 
 

Комплетна понуда мора да садржи наведене или тражене обрасце, а понуђач је обавезан да 
захтевану документацију достави редоследом и обележи редним бројевима. 

 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуда се припрема у складу са моделима образаца, који су саставни део Конкурсне 
документације, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Наручилац прихвата и 
факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица понуђача, у свему у складу са овим 
упутством и упутством датим на самим обрасцима.  

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 се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз 
параф и оверу печатом, и дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које 
су потписале образац понуде и печат понуђача. 

Понуђач доставља следећу документацију (доказе и обрасце):  

• Доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у јавној набавци из чл. 75. и 

76. ЗЈН, наведене и описане у делу Конкурсне документације УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН) и УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

*Доказе о испуњености обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 
75. став 1. тачке 1)-3). ЗЈН, нису у обавези да достављају понуђачи – правна лица и 
предузетници, који су уписана у регистар понуђача, у ком случају је понуђач дужан да у својој 
понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача, односно да се у регистру понуђача 
налазе и сваки подизвођач и сви чланови групе понуђача.   
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ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Не прихвата се понуда са варијантама.  

 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У ПОСТУПКУ ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ  
Од понуђача се очекује да је упознат са законима, прописима, стандардима и техничким 
условима који важе у Републици Србији.  

На предметну  јавну набавку ће се примењивати:  

- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и 68/15);  

• Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним 
набавкама („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01, „Сл. гласник“ бр. 30/10);  

• Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци („Сл. лист 
СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“ бр.31/93 „Сл. лист СЦГ“, бр. 

1/2003 - Уставна повеља);  

• Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне набавке 
(„Сл. гласник РС“ бр. 29/13. године и бр. 31/13 године).  

Понуђач је дужан да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да је ималац права 
интелектуалне својине.  

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
Сви трошкови везани за припрему понуде падају на терет понуђача. Ако поступак јавне 
набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу 
надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио 
надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је у Обрасцу 5 - Изјава о трошковима 
припреме понуде, навео у укупном износу и структури. 

 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
У складу са чланом 87. став 6. ЗЈН, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
у року за подношење понуде, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или 
путем поште, у затвореној коверти, с тим што се на предњој страни коверте, у коју се пакује 
измена или допуна додаје реч „измена“, „допуна“ или „опозив“, а у зависности од тога шта се 
у коверти налази. 

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. 
 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Специјална болница за 
рехабилитацију, Парк бр. 4, 15316 Бања Ковиљача: „Измена понуде за јавну набавку добара“, 

„Допуна понуде за јавну набавку добара“, или „Опозив понуде за јавну набавку добара“. 

 

Уз наслов који се односи на измену, допуну или опозив, Понуђач мора ставити и назив 
предметног поступка: ,,Отворени поступак број 04/2016 – Рдови на дечијем одељењу објекта 

„Херцеговина“ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи“.  
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ПОНУЂАЧ  
У складу са чланом 87. став 3. ЗЈН, понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који 
је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 
подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У обрасцу понуде 
понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду: 

1. самостално (подноси понуду самостално и самостално извршава јавну набавку),  

2. са подизвођачем (понуђач који извршење јавне набавке делимично поверава   
    подизвођачу) и  
3. као група понуђача која подноси заједничку понуду (заједно извршавају јавну  
    набавку).  

 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ИМА  
Уколико понуђач подноси понуду са подиизвођачем / има, дужан је да у понуди наведе да ће 
извршење набавке делимично поверити подизвођачу / има, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, као и део предмета јавне набавке који ће се извршити преко 
подизвођача. Проценат набавке који се делимично поверава подизвођачу / има не може бити 
већи од 50%.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради 
утврђивања испуњености услова. 
 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

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

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. 

 

Понуђач са којим је закључен уговор, не може за подизвођача ангажовати лице које није навео 
у својој понуди. У супротном, Наручилац ће реализовати средство финансијског обезбеђења за 
добро извршење посла , ракинути уговор и писаним путем обавестити организацију надлежну 
за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим је закључен уговор.  
 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
Понуду може поднети група понуђача.  

У прилогу Обрасца понуде (Образац 1), група понуђача је дужна да достави споразум којим се 
понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1-6 ЗЈН, и то податке о:  

• Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред Наручиоцем;  

• Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења;  

• Понуђачу који ће издати рачун;  

• Рачуну на који ће бити извршено плаћање;  
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• Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора; 
 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да дате обрасце у конкурсној документацији (изузев изјава датих под кривичном и 
материјалном одговорношћу) потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 
оверавати обрасце, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као 
саставни део заједничке понуде. 
 

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Наручилац не прихвата авансно плаћање. 

Плаћање након изведених радова из предмета набавке биће извршено на основу привремених и 

окончане ситуације у року од___ дана (сходно могућностима наручиоца, а не касније од 45 дана 

од испостављања рачуна – ситуација). 

 

ГАРАНТНИ РОК 
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи минимум 24 месеца од дана када је извршена 

примопредаја радова, тј. сачињен Записник о изведеним радовима, сагласно условима из модела 

уговора. 

 

РОК ИЗВРШЕЊА 

Наручилац не прихвата рок извршења дужи од 40 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Специјална болница за рехабилитацију, Бања Ковиљача 

 

 
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 вредности 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. 

До евентуалних промена уговорених вредности, у случају вишкова и мањкова радова, биће 

примење одредбе предвиђене Посебним узансама о грађењу. 

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, по јединици мере без ПДВ и са 
ПДВ (РСД).  

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. Цене дате у понуди су фиксне 
и непроменљиве. 
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Важно: у појединим позицијама предмера унете су вредности јединичних цена и укупне 

вредности 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 

вредности, понуђачи ће сабирати са вредностима из позиција, у којима они сами дају цене 

и укупна вредност понуде ће обавезно садржати позиције у којима је унета цена. 

 

НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН.  

Понуђачи треба да дају реалне цене које значајано не одступају од тржишне упоредиве цене у 

супротном изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 
условима. Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, тражиће од 

понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова. Наручилац ће по добијању 

образложења проверити све њене меродване саставне елементе и извршити оцену понуде.  

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  
Рок важења понуде: минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

ПОДАЦИ О НАЗИВУ, АДРЕСИ И ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О:  

Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија), 

адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством 
Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа 
или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 
администрирају ови органи;  

Заштити животне средине - назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса: www.merz.gov.rs, адреса Агенције за 
заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет адреса Агенције: 

www.sepa.gov.rs;  

 

Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, 

запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22 - 26, Београд, интернет адреса: 

www.minrzs.gov.rs.   
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача – добављача. 

I Понуђач је дужан да у понуди достави :  

1) Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини 5% 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.  

  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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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.  

 

Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза - важи само за понуђаче који се налазе на 

списку негативних референци 

 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 

 

Поред средстава финансијског обезбеђења, понуђач је у обавези да достави копију картона 
депонованих потписа (оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање 
понуда) као и копију ОП Образаца (овереног у општини или суду, не старија од 2 месеца од 
дана одређеног за отварање понуда) за лица за које је доставио картон депонованих потписа.

  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, заинтересовано лице може у писаном облику тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

(пет) дана пре истека рока за подношење понуде, искључиво писаним путем односно путем 
поште, електронске поште или факсом. 
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Адреса: Специјална болница за рехабилитацију, Парк број 4, 15316 Бања Ковиљача, Служба за 
јавне набавке 

Адреса електронске пошта на коју је могуће упутити захтев за појашњењем или добити 
додатна објашњења или информације:  javnenabavke@banjakoviljaca.rs    

Наручилац ће заинтересованом лицу послати одговор у писаном облику у року од 3 (три) дана 
од дана пријема писаног захтева за додатним информацијама или појашњењима и истовремено 
ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  
 

 

КОМУНИКАЦИЈА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
У складу са чланом 20. ЗЈН, комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем 
послова јавних набавки одвија писаним путем односно путем поште, електронске поште или 
факсом.  

Заинтересовано лице или понуђач може се обратити путем телефона само у вези информација 
и података који се односе на Наручиоца, на број телефона који је истакнут на ВЕБ страници у 
оквиру Портала јавних набавки, где је и објављен позив за подношење понуда и конкурсна 
документација у предметном поступку, а у засебном одељку са крајње десне стране, који 
садржи основне податке о Наручиоцу.  
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Наручилац може да измени или допуни конкурсну документацију у року предвиђеном за 
подношење понуда и дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници.  

Уколико Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам (8) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и 
објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

 

МОДЕЛ УГОВОРА  
Модел уговора је саставни део понуде и понуђач подношењем понуде потврђује да прихвата 
све елементе модела уговора за партију за коју подноси понуду. 
 

ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ  
Наручилац је дужан да:  

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у 
складу са законом, понуђач означио у понуди;  

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди;  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која је у доњем десном углу 
великим словима имају написано: ,,ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако 
се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен 
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити написано ,,ПОВЕРЉИВО“, у складу са 
чланом 14. ЗЈН.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.  

mailto:javnenabavke@banjakoviljaca.rs
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1. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда.  

ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА  
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У 
записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. ЗЈН. Записник о отварању 
понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и 
присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.  

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда у року од три (3) дана од дана јавног отварања понуда.  

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће 
се отварати и биће враћена подносиоцу.  

 

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако :  

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  

3. понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  

4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

5. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.  

Комисија за јавну набавку наручиоца, разматраће само понуде које су благовремено предате.  

Наручилац ће у складу са чланом 82. ЗЈН, одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач 
у претходне три године у поступку јавне набавке:  

- поступио супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН;  

- учинио повреду конкуренције;  

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;  

- одбио да достави доказ и средства безбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године. 

Докази за одбијање понуде из претходна два става ове тачке, су:  

− правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  

− исправа о реализованом средству финансијског обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

− исправа о наплаћеној уговорној казни;  

− рекламације корисника које нису отклоњене у уговореном року;  

− изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 
под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

− доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 
понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

− писана исправа надлежних институција која потврђује неистинитост података наведених 
у понуди;  
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− писана исправа којом се потврђује да је понуђач вратио Наручиоцу непотписан уговор о 
јавној набавци или писана исправа којом понуђач одбија да потпише уговор, након што 
му је уговор у поступку јавне набавке додељен.  

− писана исправа којом се потврђује да понуђач није доставио средства финансијског 
обезбеђења;  

− писана исправа којом се потврђује да су наручилац и понуђач у судском или 
арбитражном поступку по основу неиспуњења обавеза из ранијих поступака јавних 
набавки или по основу неиспуњења обавеза из раније закључених уговора о јавним 
набавкама.  

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку 
другог надлежног органа који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 
закључио други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

Наручилац ће одбити понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за 
јавне набавке као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је 
понуђач добио негативну референцу.  

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Наручилац ће применити критеријум за доделу уговора и вредновати понуде за које, након 
прегледа, утврди да су одговарајуће, прихватљиве и не садрже битне недостатке због којих 
могу бити одбијене. 

 

РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

 

У случају да постоје две или више понуда са једнаком најнижом понуђеном ценом, уговор ће се 

доделити понуђачу који је понудио краћи рок испоруке а уколико понуђачи понуде и једнаке 

рокове испоруке, уговор ће се доделити понуђачу који је први доставио понуду. 
 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  
Наручилац задржава право на проверу веродостојности наведених података и изјава. 

Наручилац може, писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, да 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача.  

 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од 
значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је 
неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом или прихватљивом.  

 

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 одредити примерени рок од пријема писаног захтева да достави додатне доказе или 
разјашњења спорних референци. Уколико у остављеном року понуђач не достави додатна 
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појашњења или додатне тражене доказе, наручилац ту референцу неће признати приликом 
вредновања понуда. 

 

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике 
између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са 
исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  

 

Наручилац ће, у складу са чланом 108. ЗЈН, а на основу извештаја о стручној оцени понуда, 

донети одлуку о додели уговора у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.  

 

Наручилац ће, у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, донети одлуку о обустави поступка на 
основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора. 

 

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 
месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће 
одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 

став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади, истакне захтев. 

 
ЗАШТИТА ПРАВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

Поступак заштите права у поступку јавне набавке регулисан одредбама члана 138. до 167. ЗЈН. 

Како је у питању отворени поступак, у складу са чланом 149. став 3. захтев за заштиту права је 

благовремен ако је примљен од стране наручиоца седам (7) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. 

Пријем захтева за заштиту права путем елктронске поште сматраће се правовременим радним 
данима од 07:00 до 14:00 часова. 

 

У складу са чланом 148. ЗЈН, захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно 
заинтересовано лице. Захтев за заштиту права у име понуђача односно заинтересованог лица, 

може да поднесе пословно удружење. Захтев за заштиту права може да поднесе и Управа за 
јавне набавке, Државна ревизорска институција и јавни правобранилац. 

 

Чланом 149. ЗЈН дефинисано је да се захтев за заштиту права подноси Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки, (у даљем тексту: Републичка комисија), а 
предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији.  

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 конкурсна документација, сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
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достављања. У овом случају подношења захтева за заштиту права, долази до застоја рока за 
подношење понуда.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  

Ако у истом поступку јавне набавке, поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или мога знати приликом подношења претходног захтева.  

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.  

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет (10) дана од дана пријема одлуке. Захтев за заштиту права 
задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке, до доношења одлуке о 
поднетом захтеву за заштиту права.  

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 151. став 1. ЗЈН.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 
препорученом пошиљком са повратницом.  

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о 
уплати таксе, у износу од 120.000,00 динара, на жиро рачун број: 840-0000742221843-57, модел: 

97, позив на број: 50-016, прималац: Буџет Републике Србије, сврха: Републичка 
административна такса, захтев за заштиту права, број јавне набавке: 04/2016.  

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  
Након доношења одлуке о додели уговора и протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. став 6 ЗЈН, наручилац у складу са чланом 113. ЗЈН закључује уговор о 
јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за 
подношење  захтева за заштиту права.  

 

Уколико понуђач коме је додељен уговор о јавној набавци одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

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 закључити уговор са 
понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА  
Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка 
јавне набавке, наручилац ће објавити у року од пет (5) дана од дана закључења уговора 
односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, на Порталу јавних набавки 
Управе за јавне набавке и на својој интернет страници.  

  



Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  04/2016                                                 Радови на дечијем одељењу објекта  

                                                                         «Херцеговина»  

Страна 24 од 96 

ОБРАСЦИ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр._______ од дана __________ за отворени поступак ЈН бр. 04/2016 – Радови на 

дечијем одељењу објекта „Херцеговина“ за потребе Специјалне болнице за 

рехабилитацију у Бањи Ковиљачи 

Образац бр. 1 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

Адреса понуђача: 
 

Име особе за контакт: 
 

И – мејл: 
 

Телефон: 
 

Телефакс: 
 

Порески број понуђача (ПИБ): 
 

Матични број понуђача: 
 

Шифра делатности: 
 

Назив банке и број рачуна: 
 

Лице овлашђено за потписивање уговора: 
 

 
 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 2 

 

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

Начин подношења понуде  

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: 
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Напомена:  

Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у 

обрасцу бр. 2 потребно је исти копирати и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у 

заједничкој понуди. 

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац бр. 1: „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ 
треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у 
заједничкој понуди треба навести у обрасцу бр. 2.  
 

 

 

Датум  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 3 

 

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку бр. 04/2016 – Радови на дечијем 

одељењу објекта «Херцеговина» за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију 
достављамо вам следећу: 

                                                 

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а  динара 

Износ ПДВ-а*  динара 

Укупна вредност без ПДВ   динара 

Рок важења понуде: 

(минимум 60 дана од дана отварања понуде) 
 дана 

Гарантни рок за извршене радове: 

(минимум 24 месеца од дана примопредаје 

радова) 

 месеци 

Рок и начин плађања: 

(изведени радови ће бити плаћени извођачу 

радова (понуђачу којем је додељен уговор) у року 

од _____ (сходно могућностима наручиоца, а не 

касније од 45 дана од испостављања рачуна – 

ситуација) 

 дана 

Рок извршења посла   дана 

 

* Понуђач није обавезан да попуни, у табели, колону „Износ пдв-а и Укупна вредност понуде са пдв-ом“, 

с обзиром да је Наручилац порески дужник у смислу члана 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату 

вредност („Сл. гласник РС, бр. 84/04, 86/04 - испр., 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 

68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - усклађени дин. изн. и 83/15). 

 

 

 
Датум:    _______________          ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

                                                                                M.П                             ____________________________________ 

        ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

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

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

да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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Образац број 4 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

За отворени поступак, ЈН Број 04/2016, - Радови на дечијем одељењу објекта 

„Херцеговина“  за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. 

 

Овим понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

Датум: ________2016. године 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр.5 

 

 

 

На основу члана 39. став 3. и 6. а везано за  чланове 26. и 29. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву 

 

 

 

ИЗЈАВА О СПРЕЧАВАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 

За набавку у отвореном поступку, ЈН Број 04/2016 – Радови на дечијем одељењу објекта 

„Херцеговина“ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи. Овим 

понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да не постоји сукоб 

интереса, као и да однос представника наручиоца и понуђача не може утицати на 

непристрасност наручиоца при доношењу одлуке у поступку јавне набавке, односно да:  

• представник наручиоца или са њим повезано лице не учествује у управљању 

понуђачем;  

• представник наручиоца или са њим повезано лице не поседује више од 1% удела, 

односно акција понуђача;  

• представник наручиоца или са њим повезано лице није запослено или радно 

ангажовано код понуђача или са њиме пословно повезано.  

 

 

 

 

Датум: ________2016. године 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________ 
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Образац бр.6 

 

 

 

На основу члана 75. став 2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124 /12, 

14/15 и 68/15) дајемо следећу изјаву  

 

 

 

 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА 

 

 

За набавку у отвореном поступку, ЈН Број 04/2016 – Радови на дечијем одељењу објекта 

„Херцеговина“ за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи . 

 

Изричито наведимо да смо поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

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

смо имаоци права интелектуалне својине.  

 

 

 

 

Датум: ________2016. године 

 

 

 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                        ______________________________   
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     Образац бр. 7 

 
 

ТРОШКОВИ 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.   

 

 

 

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

наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН, 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  

М.П. 

Име и презиме овлашћеног лица 

  

 Потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 8 

 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА 

 

Р. бр. 
Референтни 

 наручилац 

Лице за контакт и 

број телефона 

Датум 

закључења 

уговора 

Вредност изведених 

радова без ПДВ-а 

1. 
    

2. 
    

3. 
    

4. 
    

5. 
    

 

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.  

Унете податке оверава и јамчи за њихову истинитост. 

 

Датум: ________2016. године 

 

                                                                                        Потпис одговорног лица понуђача: 

М.П.   

                                                                                         ______________________________ 

 

Напомена: 

Наручилац задржава право да провери унете податке, а ако утврди да су исти подаци 

нетачни, такву понудуће одбити као неисправну. 
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Образац бр. 9 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА 

 

Наручилац предметних радова:    
 
 

(назив и адреса наручиоца) 
 
Лице за контакт:    

(име, презиме,  контакт телефон) 
 
 
 

Овим путем потврђујем да је    
(навести назив понуђача) 

 
за наше потребе извршио: 

 
........................................................................................................................................................ 

(навести предмет јавне набавке) 
 

у уговореном року, обиму и квалитету, и да у гарантном року није било рекламација на исте. 
 
 
 

Датум  закључења 

уговора 

Вредност уговора у динарима 

без ПДВ-а 

Вредност извршених радова 

без ПДВ-а 

   

   

   

   

 
Датум М.П. Потпис наручиоца извршених радова 

 
 
 
 
 
 

 Н АПОМЕН А: 

У случају више доказа образац фотокопирати. 
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Образац бр. 10 

 

Модел уговора понуђач попуњава, парафира и оверава печатом све стране и оверава печатом 

и потписује на крају модела уговора, чиме потврђује да је упознат и да прихвата све елементе 

модела уговора. Додавање текста од стране понуђача није дозвољено. 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

За набавку радова на дечијем одељењу објекта «Херцеговина» за потребе 

Специјалне болнице за рехабилитацију у отвореном поступку, ЈН 04/2016  
 

Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ: Специјална болница за рехабилитацију ,  

     15316 Бања Ковиљача, ул. Парк бр. 4,  

     МБ: 07122314, ПИБ: 101188430,  

     коју заступа в.д. директор Прим. др Александар Јокић,  

    ( у даљем тексту: „Наручилац“ ) 

 

 

ПОНУЂАЧ:   ____________________________,  

МБ_____________, ПИБ_______________,  

број рачуна___________________, 

кога заступа директор ____________________ 

( у даљем тексту: „Извођач радова“ ) 

 

Преамбула: 

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

124/12,14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак, ЈН 04/2016 јавне 

набавке радова на дечијем одељењу објекта „Херцеговина“. 
 

Добављач је дана  __________________ .2016. 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. 
 

Наручилац је на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора дел. 

број___________   од ________ .2016. године (понуђач не попуњава овај податак) 

изабрао Добављача за испоруку добара захтеваних у конкурсној документацији. 
 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

  

Предмет уговора је набавка радова на дечијем одељењу објекта „Херцеговина“. 

Активности које чине предмет Уговора одређене су према врсти, обиму и техничким 

карактеристика предмером који је саставни део усвојене понуде Извођача радова достављене 

по јавној набавци број 04/2016 и техничкој спецификацији предмета набавке, који чине 

саставни део овог Уговора. 
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Члан 2. 

Вредност добара-Цена 
  

Укупна цена набавке _________________ из члана 1. овог уговора са свим 

трошковима без обрачунатог ПДВ-а износи ____________________динара, 

(словима: ______________________________________________________________ динара). 

  

Укупна цена набавке из члана 1. са свим трошковима и обрачунатим ПДВ-ом износи 

___________________динара, 

(словима: _____________________________________________________________ динара ). 

 

У цену су урачунати сви трошкови реализације набавке, сагласно активностима 

обухваћеним усвојеном понудом и дефинисаним предметом набавке.  

 

Члан 3 

Услови за промену цене 

 

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

FCO адреса Наручиоца. 

До евентуалних промена уговорених вредности, у случају вишкова и мањкова радова, биће 

примење одредбе предвиђене Посебним узансама о грађењу. 

 

Члан 4.  

 

Начин плаћања 

 

Плаћање ће бити извршено на основу привремених и окончаних ситуација, у року ___ дана 

(сходно могућностима наручиоца, а не касније од 45 дана од испостављања рачуна – 

ситуација). Извођач је дужан да води писану евиденцију о стварно извршеним радовама 

(записнике о пруженим радовима и др.), а уписане податке проверава и у случају 

усаглашености оверава овлашћено лице Наручиоца. Извођач радова се обавезује да уз 

достављен рачун – ситуацију достави извештај о извршењу посла. Рачуни морају бити 

оверени од стране надзорног органа Наручиоца у року од 5 дана од дана испостављања или 

се у истом року морају вратити Извршиоцу, са примедбама.  

 

Све евентуалне несугласице око исправности рачуна и пратеће документације морају бити 

разрешене у року од 7 дана од дана приспећа истих Наручиоцу. 

 

У случају да Наручилац не плати оверени рачун у уговореном року, Извођач има право на 

зарачунавање законске камате. 

 

Члан 5. 

 

Квалитет опреме и пратећа документација  
 

Извођач радова гарантује Наручиоцу да су материјали који се уграђују и опрема која се 

испоручује у циљу извршења активности из предмета Уговора, нови и оригинални, да су 

произведени од материјала најбољег квалитета у складу са стандардима одређеним понудом 

Извођача радова и техничком документацијом предметне набавке. Уговорне стране су 
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сагласне да се квалитет материјала и опреме потврђује сертификатом квалитета или другим 

документом о квалитету, издатим од стране произвођача.  

Уз опрему која се уграђује, Извођач радова ће Наручиоцу доставити оригинале следећих 

докумената: 

 декларација произвођача, 

 сертификат о квалитету робе. 

 

Извођач радова се обавезује да на дан примопредаје радова преда Наручиоцу сву 

документацију која се односи на гаранцију произвођача опреме, заједно са упутствима за 

потребу и одржавање. 

 

Извођач радова гарантује за тачност документације и сагласан је да уколико се утврди да 

иста није тачна и да је тиме Наручиоцу причињена штета, на основу овог Уговора плати 

Наручиоцу штету коју је због тога имао. 

 

Члан 6. 

 

Пријем радова  

 

Извођач радова се обавезује да радове из члана 2. овог Уговора изврши у свему под условима 

из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

 

Сматра се да су радови изведени адекватно када овлашћено лице Наручиоца изврши 

квалитативан и квантитативан пријем изведених радова, тј. потпише Записник о изведеним 

радовима. 

 

Под квалитативним и квантитативним пријемом изведених радова подразумева се испорука 

опреме и извођење радова из предмета Уговора, по спецификацији, обиму и техничким 

карактеристикама из усвојене понуде, заједно са достављањем пратеће документације. 

 

Ако су радови које је Извођач радова извео неадекватни односно не одговарају неком од 

елемената садржаном у конкурсној документацији и прихваћеној понуди, Извођач радова 

одговара по свим законским одредбама о одговорности за неиспуњење обавезе. 

 

Члан 7. 

 

Рок и динамика извршења 

 

Извођач радова се обавезује да активности из члана 2. овог Уговора изведе у року од 40 

календарских дана од дана увођења у посао. 

Рокови за пружање конкретних радова, по посебном захтеву Наручиоца, дефинисаће се 

заједнички утврђеним термин-планом у зависности од потреба Наручиоца. 

 

Члан 8. 

Уговорна казна  

 

Уколико Извођач радова не изврши радове из предмета Уговора у року из члана 7. Овог 

уговора обавезан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 0,2 % уговорене 

вредности за сваки дан закашњења. Износ укупно утврђене уговорне казне не може бити 

већи од 5% вредности Уговора. 
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Наручилац има права да утврђени и обрачунати износ уговорне казне наплати књижним 

задужењем.  

 

Уколико Извођач радова прекорачи уговорени рок извршења за више од 30 дана, Наручилац 

има право да раскине уговор и захтева накнаду штете коју је због тога имао.   

 

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извршењем активности из 

предмета Уговора или одустане од даљег извођења радова, Наручилац има право да овери 

наставак и завршетак активности из предмета Уговора другом лицу, на рачун Извођача 

радова. 
 

Члан 9. 

 

Обавезе Наручиоца  

Наручилац је обавезан да: 

- писменим путем обавести Извођача радова о лицу одређеном за вршење надзора на 

извођењу радова, 

- Извођачу радова обезбеди несметани приступ терену на коме ће се изводити радови из 

предмета Уговора. 

 

Члан 10 

 

Обавезе Извођача радова  

Извођач радова је обавезан да: 

- радове изведе стручно и квалитетно у свему према техничкој документацији, важећим 

техничким прописима, нормативима и стандардима и према инвестиционо- техничкој 

документацији на основу које је издато одобрење за градњу , 

- угради квалитетан материјал према важећим прописима и техничким условима, а 

сертификате о квалитету уграђеног материјала, оверене од стране надзорног органа 

Наручиоца, достави у прилогу привремених ситуација, без којих исте неће бити 
оверене,  

- уредно оформи и води грађевинску књигу, грађевински дневник и књигу инспекције,  
- обезбеди градилиште, 

- писменим путем обавести Наручиоца о лицу које ће руководити извођењем радова, 

- спроведе све потребне мере заштите на раду као и противпожарну заштиту, 

- изврши обезбеђење своје опреме, алата и материјала, 

- надзорном органу Наручиоца достави списак свих својих радника који ће бити 

ангажовани на извођењу радова,  

- поступи по оправданим примедбама надзорног органа, 

- по завршетку радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица 

извођења радова, 

- писменим путем извести Наручиоца о завршетку радова и преда изведене радове, 

- потпише са Наручиоцем Споразум о сарадњи у циљу примене мера за безбедност и 

здравље на раду, 

- да се придражава свих обавеза предвиђених техничким спецификацијама и 

конкурсном документацијом предметне набавке. 

 

Извршилац је дужан да се строго придржава претходно наведених обавеза. У случају да 

се не придржава, Наручилац има право на раскид овог уговора, накнаду настале штете и 

наплату гаранције за добро извшрење посла.   
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Члан 11. 

Гарантни рок  

 

Извођач радова гарантује квалитет изведених радова у периоду од ______ месеци (минимум 

24 месееца) рачунајући од дана када је извршен пријем изведених радова, тј. потписан 

Записник о изведеним радовима. 

 

Извођач се обавезује да активности из предмета уговора изведе квалитетно и одговорно, 

сагласно позитивним прописима и условима из конкурсне документације предметне набавке. 

Уколико надзорни орган Наручиоца утврди да пружена радова има недостатке, примедбе ће 

у виду Приговора упутити овлашћеном лицу Извршиоца, уз одређивање рока у коме је 

Извођач дужан да отклони недостатке. 

 

Извођач је дужан да у датом року отклони све недостатке из Приговора. У случају да 

Извођач у датом року не отклони недостатке наведене у приговору Наручиоца, Наручилац 

има право да сам отклони недостатке или да ангажује друго лице, на терет Извршиоца 

 

Члан 12. 

 

Средства финансијског обезбеђења  
 

Уговорне стране су сагласне да се поводом овог Уговора обезбеде следећа средства 

финансијског обезбеђења: 

- Извођач радова 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.  

- Извођач радова се обавезује да по завршетку радова Нарочиоцу преда бланко соло  

меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив, у висини од 10% од укупне вредности уговора, 

без ПДВ. Наручилац може сам попунити меницу на овај износ са свим припадајућим 

законским каматама, поре- зом и осталим трошковима по основу овог Уговора и 

закључених припадајућих анекса уз овај Уговор. Наручилац ће средства из ове менице 

користити у случају потребе да се отклоне евентуалне грешке у гарантном року када 

ивођач не изврши обавезу отклањања квара. 
 

Члан 13. 

 

Виша сила  

Извођач радова има право на продужење уговореног рока из члана 7 овог уговора у случају 

више силе. 
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Под појмом више силе сматрају се спољни ванредни догађаји који нису постојали у време 

закључења Уговора, који су настали мимо воље и моћи уговорних страна, чије наступање и 

дејство уговорне стране нису могле спречити, а који својим утицајем одлажу или спречавају 

извршење свих или једног дела уговорених обавеза. 

 

За време трајања више силе, права и обавезе уговорних старна мирују и не примењују се 

санкције за неизвршење уговорених обавеза о року.  

 

Уговорна страна која је погођена вишом силом обавестиће телеграмом или факсом другу 

уговорну страну о настанку, врсти и трајању више силе, уколико се њено трајање може 

предвидети. Ова обавештења се морају писмено потврдити. Уоворна страна погођена вишом 

силом на исти начин ће обавестити другу уговорну страну о престанку дејства више силе.  

 

Уговорна страна погођена вишом силом је обавезна да докаже настанак више силе 

веродостојним документом издатим од стране надлежних органа, уколико то није ноторна 

чињеница. 

 

Члан 14 

Раскид уговора  

 

До раскида уговора може доћи: 

- ако извођење радова из неоправданих разлога није у складу са обострано усаглашеном 

динамиком, 

- ако уговорне стране заједно констатују да су настале посебне околности које 

онемогућавају нормално извршење уговора, 

- ако Наручилац не извршава своје обавезе које битно утичу на наставак радова,  

- ако се Извођач радова не придржава уговорених обавеза предвиђених у члану 10 

наведеног уговора. 

 

Свака уговорна страна има право на једнострани раскид уговора уз обавезу да о томе 

обавести другу уговорну страну писменим путем најмање 15 дана раније. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

 

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 16. 

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. 

 

Уговор ступа на правну снагу када га све уговорне стране потпишу, односно, када 
Добављач достави Наручиоцу  попуњену меницу за добро извршење посла. 
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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 4 (четири) истоветних примерака, од чега су 2 (два) примерка за 
Наручиоца, а 2 (два) примерка за Добављача. 

 

 

Прилог 1. – Понуда Извођача радова бр. _____ од ___________ године. 
 

 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 

  

 За добављача:           За наручиоца: 

 

 

М.П. 

    

М.П. 

  

Директор  

 
  

в.д. директор 

Прим. др Александар Јокић 
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П Р И Л О Г   1 
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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 радови 

 

 

II Радови на инсталацијама водовода и канализације 

 

 

III Радови на електро инсталацијама 

 

 

IV Радови на термотехничким инсталацијама 

 

       

П Р Е Д М Е Р   Р А Д О В А  

       

  
I   ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

   

       
С А Д Р Ж А Ј 

       

       

 
1,0 Радови на припреми и рушењу 

   

 
2,0 Зидарски радови 

    

 
3,0 Армирано бетонски радови 

   

 
4,0 Армирачки радови 

    

 
5,0 Изолатерски радови 

    

 
6,0 Грађевинска столарија 

    

 
7,0 Браварски радови 

    

 
8,0 Керамичарски радови 

    

 
9,0 Подополагачки радови 

    

 

10,

0 

Сувомонтажни радови 

    

 

11,

0 

Молерско-фарбарски 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.                                                                                                                                
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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.                                                           

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                            

       

   
мера 

количи

на 

цена/ 

јед укупно 

 
1,0 

Радови на припреми и 

рушењу:  

    

       

 

1,0 

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 m² m² 420,00     
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градилишта 

 

2,0 

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 m² пода. m² 420,00     

 

3,0 

Изношење намештаја из 

објекта. Намештај изнети, 

спустити, утоварити на 

камион и одвести на 

депонију коју одреди 

инвеститор удаљену до 

15км. На депонији 

намештај пажљиво 

истоварити и спаковати. 

Обрачун по m² пода 

објекта. m² 420,00     

 

4,0 

Бушење рупа за 

постављање инсталација, 

пресека до Ø 16 цм, у 

међуспратним 

таваницама д=10-16 цм. 

Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по комаду рупе. ком 37,00     

 

5,0 

Пажљиво шлицање зида 

од опеке или бетона за 

пролаз инсталација. Кроз 

зид пажљиво извести 

шлицеве за постављање 

инсталација. Шут 

прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију.  

Обрачун по m¹ шлица. m¹ 785,00     

 

6,0 

Пажљива демонтажа 

дрвених врата заједно са 

дрвеним штоком, 

површине до 2,50 m². 

Демонтирана врата 

склопити, утоварити на 

камион и одвести на 

депонију коју одреди 

инвеститор. 

Обрачун по комаду врата. ком 31,00     

 

7,0 

Затварање ходника у 

објекту (одвајање 

градилишта од остатка 

објекта) помоћу 

гипскартонских плоча на 

металној m² 150,00     
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подконструкцији и ПВЦ 

фолије. 

Обрачун по m² 

заштићеног отвора. 

 

8,0 

"Израда и постављање 

табли и других ознака са 

упозорењем, а по 

техничким прописима. 

Табла је димензија 80 x 

60 cm." 

Обрачун по комаду табле. ком. 10,00     

 

9,0 

"Ручни утовар и одвоз 

шута са градилишне 

депоније. Утоварити шут 

на камион и одвести на 

градску 

депонију."Обрачун по m³ 

шута, мерено у камиону. m³ 71,00     

 

10,

0 

Делимично обијање 

кречног или продужног 

малтера са унутрашњих 

зидова. 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.  

Обијање се врши у зони 

оштећеног малтера,   

Обрачун по m² обијене 

површине. m² 120,00     

 

11,

0 

Обијање малтера са 

плафона са плафонском 

конструкцијом од 

арматурне мреже и рабиц 

плетива. Обити малтер, 

шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију. Радови се 

изводе на првом спрату 

објекта у ходнику испред 

терапија у зони изнад 

ресторана. 

Обрачун по m² обијене 

површине плафона. m² 265,00     

 

12,

0 

Непредвиђени радови 

приликом рушења (разна  

измештања инсталација). 

Обрачун паушално.   
паушал.       
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13,

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 m² обијене 

површине, отвори се 

одбијају. m² 345,00     

 

14,

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 m² пода m² 105,00     

 

  

Обијање деградиране 

цементне кошуљице. 

Обитикошуљицу и 

скинути подлогу до 

бетонске конструкције. 

Шут прикупити, изнети, 

утоварити на камион и 

одвести на градску 

депонију. 

Обрачун по m² пода m² 85,00     

 

15,

0 

Шлицовање цементне 

кошуљице за пролаз 

инсталације кондензата и 

слично. Извршити 

пажљиво просецање 

цементне кошуљице 

дијамантским сечивима, 

тако да се не растресе 

подна маса. Шут 

прикупити, изнети из 

објекта, утоварити на 

камион и одвести на 

градску депонију. 

Обрачун по m¹ шлица. m¹ 75,00     

 

16,

0 

Скидање подова од 

винаса . Под скинути, 

упаковати, утоварити на 

камион и одвести на 

градску депонију. 

Терапије на првом нивоу 

- 94,33 

Обрачун по m² пода.                                       m² 405,00     
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17,

0 

Пажљиво пробијање 

отвора за нова врата у 

конструктивном зиду. 

Пре почетка радова 

подухватити плочу 

подупирачима. Пажљиво 

шлицати зид за уградњу 

челићних профила у две 

фазе по пола зида. По 

уградњи челичних 

профила и остваривању 

везе зид профил пажљиво 

избити отвор за врата. 

Шут прикупити и однети 

на градилишну 

депонијуОбрачун по m²                  m² 25,00     

 

18,

0 

Демонтажа дрвене сокле. 

Соклу демонтирати у 

комплету са шрафовима и 

типловима, изнети из 

објекта, утоварити у 

камион и одвести на 

депонију коју одреди 

инвеститор удаљену до 15 

километара. 

Обрачун по m¹ сокле. m¹ 180,00     

 

19,

0 

Демонтажа комплетне 

постојеће расвете, 

прикључница и прекидача 

и сл. Демонтирану 

расвету, прикључнице и 

прекидаче депоновати на 

место које одреди 

инвеститор, а у оквиру 

комплекса. Пре извођења 

применити све 

безбедносне мере. У цену 

урачунати сав потребан 

рад, материјал и помоћну 

скелу. Укупна површина 

предметног дела објекта 

је цца 769 m². 

Обрачун паушално. Паушал.       

  

Укупно радови на 

припреми и рушењу: 

  

    

  

 

    

 
2,0 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.                                                         
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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 

Зазиђивање отвора врата 

термоизолационим 

блоковима, дебљине 

45цм, грађевинским 

лепком по систему блок 

везе. Пре зидања блокове 

добро очистити и 

поквасити водом. Везу 

између новог и старог 

зида остварити 

анкеровањем помоћу 

арматуре ø8. Зидање 

извести по упутству 

произвођача. Евентуална 

усецања улазе у цену 

зидања. 

Обрачун по m³ зида m³ 10,00     

 

2,0 

Зидање преградних 

зидова YTONG 

блоковима, дебљине 

12цм, грађевинским 

лепком по систему блок 

везе. Пре зидања блокове 

добро очистити и 

поквасити водом. Везу 

између новог и старог 

зида остварити 

анкеровањем помоћу 

арматуре ø8. На висини 

од 200цм или изнад врата 

израдити армирано 

бетонски серклаж висине 

20цм који улази у цену. 

Серклаж армирати са 

минимум 4Ø8мм. Зидање 

извести по упутству 

произвођача. Евентуална 

усецања улазе у цену 

зидања. 

Обрачун по m³ зида m² 185,00     

 

3,0 

Израда рабициране 

цементне кошуљице 

дебљине 4цм, 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 m² 150,00     
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рабиц плетивом, 

постављеним у средини 

слоја. Кошуљицу 

неговати док не очврсне. 

Обрачун по m² 

кошуљице.         

 

4,0 

Израда рабициране 

цементне кошуљице 

дебљине 6цм,. 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. Кошуљицу 

неговати док не очврсне. 

Обрачун по m² 

кошуљице.         m² 85,00     

 

5,0 

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 m² малтерисане 

површине, отвори се 

одбијају. m² 510,00     

 

6,0 

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 m² 64,00     
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површинама не смеју 

бити видљиви. У цену 

улази и помоћна скела. 

Обрачун по m² 

малтерисане површине 

 

7,0 

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 m² 

малтерисане површине. m² 120,00     

 

8,0 

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 m¹ шлица. m¹ 745,00     

 

9,0 

Израда степеника на поду 

купатила димензија 

7x7цм од "Ytong" блока у 

одговарајућем лепку или 

армираног бетона. 

Обрачун по m¹ степеника. m¹ 30,00     
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10,

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 

m¹ обрађене шпалетне. m¹ 350,00     

  

Укупно зидарски 

радови: 

  

    

  

 

    

 
3,0 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.            

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.            
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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 хоризонталних 

и вертикалних серклажа 

марке бетона МБ 30. 

Израдити оплату и 

надпрозорнике армирати 

по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. 

Бетон уградити и 

неговати по прописима. У 

цену улазе и оплата, 

подупирачи, арматура и 

помоћна скела. Серклажи 

су пресека 12-15/20цм. 

Обрачун по м3 серклажа. м3 15,00     

  

Укупно армирано 

бетонски радови: 

  

    

  

 

    

 
4,0 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.  

 

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.       

  

 

    



Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  04/2016                                                 Радови на дечијем одељењу 

објекта                                                                          «Херцеговина»  

 

Страна 53 oд 96 

 

1,0 

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.                         

Обрачун по кг арматуре. кг 1.850,00     

  

Укупно армирачки 

радови: 

  

    

  

 

    

 
5,0 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.      

Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих 

прописа у грађевинарству из ове области.    

 

1,0 

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 м2 310,00     



Специјална болница за рехабилитацију ,Бања Ковиљача 

Јавна набавка  број  04/2016                                                 Радови на дечијем одељењу 

објекта                                                                          «Херцеговина»  

 

Страна 54 oд 96 

произвођача. 

Обрачун по м2 изведене 

изолације. 

  

Укупно изолатерски 

радови: 

  

    

  

 

    

 
6,0 Грађевинска столарија: 

    

       

 

Све радове на грађевинској столарији 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.                                             

Сва спољашња столарија мора имати коефицијент пролаза топлотне енергије максимално 1.3W/m2K уз 

одговарајући атест. Спољашња столарија мора имати:                                                                                   - 

Минимално две заптивне „ЕПДМ“ гумене траке по обиму рамова и крила. Сви прозори морају имати могућност 

природног струјања ваздуха при потпуно затвореним крилима, која ће се обезбедити или уградњом мале решетке 

у раму прозора или елементом који обезбеђује струјање кроз ваздушне канале типа „Regel air“. Овај механизам 

треба да буде саморегулишући. Систем за изједначавање притиска и вентилације треба да обезбеди природну 

вентилацију, а да при том не угрози безбедност, да не доприноси повећаном пропуштању спољне буке, нити 

повећаном пропуштању воде. У исто време треба да омогући одвођење влаге из просторије да би се смањила 

могућност кондензације влаге. Дакле,овај механизам треба да омогући минималну вентилацију просторије у циљу 

спречавања кондензације влаге у просторији. Механизам треба да буде конструисан у складу са релевантним ДИН 

стандардима и нормама ЕУ.  

 

 Број и величина елемената зависи од величине прозора, дати минимум 2 комада по прозору.                       - 

Квалитетан оков и систем учвршћења за основне профиле за дуготрајно коришћење. 

- Могућност разних врста отварања крила зависно од прозора/врата око вертикалне/хоризонталне осе, око обе осе 

и сл. Код прозора виших од 2.20 м, предвиђено је отватање крила посредним механизмом преко полуге или 

слично, према договору са корисником. Квалитетним оковом омогућити отварање према датим схемама. Посебно 

обратити пажњу на оков код прозора са посредним механизмом за отварање, да буде квалитетан и дуготрајан са 

одговарајућим бројем „маказа“ у односу на величину крила.                                                                                                                                                                                                                   

 

Испуну радити од двоструког, нискоемисионог, равног, херметички затвореног стакла испуњеног аргоном у 

међупростору. (E coating налепљена на унутрашње стакло), д=4+16+4мм за прозоре и врата, у случају да је 

површина стакла већа од 2.5 м2 д=6+16+4 мерено од унутрашњости објекта.  У позицијама код којих се уграђује 

сигурносно стакло, предвидети пакет од два вишеслојна-ламинирана стакла са испуном од аргона, 

д=4.4.1+16+4.4.1.  

 

Прозоре монтирати тако да са спољне стране буду у истој равни као и претходни прозори. Уградњу вршити 

анкеровањем на максималном растојању од 70 цм. Након уградње, извршити заптивање простора између рама и 

зида одговарајућим средствима за заптивање (полиуретанска пена или сл.) и поставити одговарајуће покривне 

лајсне.               

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:                                                    
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Пре израде било које позиције грађевинске столарије мере обавезно преконтролисати на лицу места. 

Атести које извођач треба да достави за сву фасадну столарију су:- Атест за прозор- Атест за пропустљивост 

ваздуха према СРПС ЕН 1026 и треба да задовољи услове квалитета из стандарда СРПС ЕН 12207, минимално 

класа II.- Атест за отпорност према деловању воде према СРПС ЕН 1027 и треба да задовољи услове квалитета из 

стандарда СРПС ЕН 12208, минимално класа II.- Атест за звучну заштиту (СРПС У.Ј6.201, класа II)- Атест о 

коефицијенту пролаза топлоте (према СРПС У.Ј5.060 и да задовољи услове квалитета из СРПС У.Ј5.600)- Атест за 

стакло (СРПС Б.Е1.011)- Атест за окове.Извођач је у обавези да инвеститору или надзорном органу достави 

извештај о мерењима на лицу места пре израде столарије.                                                                                                                                    

Сва врата опремити бравама са двостепеним језичцима ради бешумног затварања.      

Извођач је у обавези а пре израде било које позицију уради радионичке детаље.           

       

 

1,0 

Набавка и уградња 

унутрашњих пуних 

дуплошперованих 

једнокрилних врата. 

Самоштелујући шток и 

покривне лајсне од 

квалитетног масива 

бајцованог и лакираног 

полиестер лаком са свим 

потребним предрадњама. 

Плот дуплошперован са 

испуном од картонског 

саћа, обострано фурниран 

фајнлајн фурниром, 

бајцован и лакиран 

полиестер лаком у боји по 

избору пројектанта. 

Доставити узорке 

завршне обраде масива и 

фурнира инвеститору на 

одобрење. Оков 

стандардан, челични у 

боји по избору 

инвеститора, брава са 

цилиндром. Уградити 

подни гумени одбојник 

по избору инвеститора 

ради регулисања крајњег 

положаја отварања врата. 

Врата морају 

задовољавати акустичне 

услове за хотелске собе 

(звучна изолованост од 34 

dB). Цилиндер брава са 

дугметом за хотелске 

собе. Ознаке у пројекту 1 

у кругу. Улазна врата у 

собе морају имати 

могућност повезивања на 

контролу приступа         
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(електробраву), као и 

падајућу праг лајсну. 

Обрачун по комаду врата. 

 

* Улазна врата у собе                            

90x210+40 ком 23,00     

 

2,0 

Набавка и уградња 

унутрашњих пуних 

дуплошперованих 

једнокрилних врата. 

Самоштелујући шток и 

покривне лајсне од 

квалитетног масива 

бајцованог и лакираног 

полиестер лаком са свим 

потребним предрадњама. 

Плот дуплошперован са 

испуном од картонског 

саћа, обострано фурниран 

фајнлајн фурниром, 

бајцован и лакиран 

полиестер лаком у боји по 

избору инвеститора. 

Доставити узорке 

завршне обраде масива и 

фурнираинвеститору на 

одобрење. Оков 

стандардан, челични у 

боји по избору 

пројектанта, брава са 

системом сигурносног 

одкључавања са спољне 

стране. инвеститора ради 

регулисања крајњег 

положаја отварања врата. 

Ознаке у пројекту 2 у 

кругу. Плот и шток 

морају бити 

инпрегнирани ради 

заштите од влаге. 

Обрачун по комаду врата.         

 

Купатилска врата у 

собама                    

80x210+30 ком 10,00     

 

3,0 

Унутрашња једнокрилна 

пуна врата тоалета  од 

пластифицираних 

алуминијумских профила. 

Шток врата д=7.0цм са 

покривним шток 

лајснама, у зиду од опеке 

д=7цм. Плот врата од 

равног пластифицираног 

алуминијума са испуном 

од полистирена и 

украсним лајснама. Врата 

снабдевена специјалном 

(одговарајућом) бравом 

која се закључава са 

унутрашње стране, а са 

спољне откључава ком 13,00     
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специјалним кључем. 

Розета посебно за кваку, а 

посебно за браву. Плот 

опремити са минимум три 

масивне, квалитетне 

шарке велике носивости. 

 зидарска мера 90/205цм. 

Обрачун по комаду 

позиције. 

 

4,0 

Набавка, израда и 

постављање унутрашње 

дводелне, застакљенe, 

склапајуће, преграде са  

вратима, за туш кабину, 

од алуминијумских 

пластифицираних 

профила са испуном од 

панплекс или каљеног 

стакла. Снабдевена је 

припадајућим оковом и 

ручицама за отварање. 

Састоји се од фиксног 

дела и  врата.  90/220цм. 

Обрачун по комаду. ком 18,00     

 

5,0 

Набавка и уградња 

прохромских 

купатилских држача у 

мокрим чворовима за 

инвалиде, који се 

монтирају на зид. У 

договору са инвеститором 

ентеријера извршити 

одабир држача и 

монтирати их уз помоћ 

прохромских шрафова.                      

Обрачун по комплету 

купатила. ком 23,00     

  

Укупно грађевинска 

столарија: 

  

    

 
7,0 Браварски радови: 

    

       

 

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. 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.                  
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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 

Набавка израда и 

монтажа металне 

конструкције као 

надвратника и ојачања. 

конструкцију направити 

од челичних профила 

међусобним варењем и 

анкеровањем у носеће 

елементе. Везу између 

профила и зида остварити 

челичним плочама 

различитих димензија, 

профиле међусобно 

заварити. У цену улази 

укупан материјал и рад на 

постављању                                                             

Обрачун по кг челика. кг 400,00     

  

Укупно браварски 

радови: 

  

    

  

 

    

 
8,0 Керамичарски радови: 

    

       

 

Све керамичарске  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.  

 

Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  важећим 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 не утичу 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.                                              
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1,0 

Постављање зидних  

керамичких 

плочица,димензија 25x37 

см и 6х37см, на лепак. 

Плочице I класе, 

италијанске производње, 

лепити лепком у слогу 

фуга на фугу. По потреби 

ивице плочица ручно 

добрусити. Обложене 

површине морају бити 

равне и вертикалне. 

Угаоне спојеве извести 

геровањем. Постављене 

плочице фуговати у тону 

по избору инвеститора и 

очистити пиљевином. У 

цену улази сав потребан 

рад и материјал, све 

непотребно оштећене 

плочице ће се преко 

записника надзорног 

органа наплатити од 

извођача радова. 

Обрачун по м2 

постављених плочица. м2 610,00     

 

Набавка зидних 

керамичких плочица 

типа Керамика 

Кањижа, Серија Pelle, у 

две боје (beige, marone) , 

25x37cm или слично. 

За набавку плочица су 

обезбеђена резервисана 

средства и предвиђена 

цена је иста за све 

понуђаче. м2 655,00 1.650,00 

1.080.750,

00 

 

2,0 

Постављање подних 

керамичких плочица, 

димензија 30x30 цм, на 

лепак. Плочице I класе, 

италијанске производње, 

лепити лепком у слогу по 

избору инвеститора. 

Подлогу претходно 

припремити и полагање 

извести равно. 

Постављене плочице 

фуговати у тону по 

избору инвеститора и 

очистити пиљевином. У 

цену улази сав потребан 

рад и материјал, све 

непотребно оштећене 

плочице ће се преко 

записника надзорног 

органа наплатити од 

извођача радова. 

Обрачун по м2 м2 130,00     
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постављених плочица. 

 

Набавка подних 

плочица у купатилима, 

I класе,са минимумом 

нивоом 

противклизности R10. 

Димензија 30x30 цм.За 

набавку плочица су 

обезбеђена резервисана 

средства и предвиђена 

цена је иста за све 

понуђаче. м2 145,00 2.500,00 362.500,00 

 

3,0 

Набавка и постављање 

угаоних лајсни од 

елоксираног алуминијума 

у боји керамике на свим 

спољашњим угловима 

сучељавања зидова са 

облогом од керамичких 

плочица. Лајсне 

поставити право, без 

таласа и у равни са 

плочицама. 

Oбрачун по м1 лајсне. м1 230,00     

  

Укупно керамичарски 

радови: 

  

    

  

 

    

 
9,0 Подополагачки радови: 

    

       

 

1,0 

Набавка материјала и 

постављање ламината 

преко одговарајућег 

филца. Ламинат класе 32 

d=8мм клик. Дезен пода и 

врста лајсни по избору 

инвеститора. 

Обрачун по м2 пода. м2 340,00     

  

Укупно подополагачки 

радови: 

  

    

  

 

    

 

10,

0 Сувомонтажни радови: 

    

       

 

Све сувомонтажне радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата 

намењеног овој врсти радова.                                                
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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. 

 

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 

Израда спуштеног 

плафона са челичном под-

конструкцијом у истом 

нивоу и облагање гипс 

картонским 

влагоотпорним плочама 

RBI 12,5 мм, у 

купатилима . 

Подконструкцију 

поставити у истом нивоу 

од носивих и монтажних 

профила CD и CW 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 произвођача. У 

цену улази и радна скела. 

Обрачун по м2 

постављене површине. м2 420,00     
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2,0 

Израда преградног зида 

дебљине 125 мм, 

једнострука метална 

подконструкција 

обложена обострано 

двоструким гипс 

картонским 

влагоотпорним плочама 

RB 12,5мм, систем 

Ригипс. Преградни 

неносив зид израдити од 

поцинкованих профила 

UW и CW 75, поставити 

минералну вуну која се 

посебно наплаћује, и 

обложити гипс 

картонским плочама, по 

пројекту и упутству 

произвођача. Саставе 

обрадити одговарајућом 

масом за испуну и бандаж 

тракама по упутству 

произвођача. У цену 

улази и радна скела. 

Обрачун по м2 зида. м2 140,00     

 

3,0 

Израда подконструкције 

за монтажу довратника за 

једнокрилна врата у 

гипскартонском зиду, 

дебљине 100 мм, за 

висину зида до 3,50 м. 

Подконструкцију извести 

од CW и UW профила 

ширине 75 мм и дебљине 

0,6 мм. 

Обрачун покомаду 

довратника. ком 14,00     

 

4,0 

Постављање носача WТ 

150 за умиваоник са 

стојећом батеријом, 

систем КНАУФ W221. 

Носач од челичних 

поцинкованих профила за 

једнострано вешање, 

подесив по висини и 

ширини, поставити у 

зидној шупљини. 

Максимално оптерећење 

до 150 кг. Монтира се са 

елементом за учвршћење 

цеви, монтажним носачем 

за угаоне вентиле и 

обујмицом одводне цеви. 

Носач поставити по 

упутству 

произвођача.Обрачун по 

комаду носача 

умиваоника. ком 14,00     
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5,0 

Постављање 

поцинкованог-

перфорираног 

заштитника ивица. 

Профил од поцинкованог 

лима дебљине 0,5 мм и 

ширине профила 25x25 

мм, поставити уз 

бандажирање по упутству 

произвођача.  

Обрачун по м1 заштићене 

ивице. м1 120,00     

 

6,0 

Набавка материјала и 

израда уградних пултева 

за монтажу надградних 

лавабоа у санитарним 

просторијама, од плоча од 

екструдираног 

полистирола типа 

"WEDI" или слично 

дебљине 50 или 80мм, 

који се постављају 

помоћу специјалних УД 

профила и одговарајућег 

лепка на ободне зидове (3 

стране). Уколико је 

потребно ношење пулта 

ојачати конзолним 

носачима. Сви спојеви се 

бандажирају специјалном 

траком за армирање и 

керамичким лепком. Све 

видне површине пулта се 

облажу мозаик 

керамичким плочицама 

лепљењем преко 

припремљене подлоге. На 

пулту формирати отвор 

кружног пресека за 

монтажу сифона лавабоа 

према изабраном типу 

санитарије. Све пултеве 

радити  у форми према 

датом попречном пресеку 

из пројекта, а према 

извођачким детаљима 

извођача. 

Димензије пултева су 

дате за финално обрађен 

елеменат. Дебљина пулта 

ће зависити од дебљине 

носећих плоча и 

керамичких 

плочица.Извођач 

гарантује носивост пулта. 

Финална висина пулта је 

на 71цм мерено од пода. 

Обрачун по комаду пулта. ком 10,00     

  

Укупно сувомонтажни 

радови: 
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11,

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.     

   

 

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 до 

потпуног изравнања. 

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 440,00     

 

зидова м2 105,00     
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2,0 

Стругање и глетовање 

старих зидова и плафона, 

емулзионим китом  три 

слоја до потпуног 

изравнања. 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. Све површине фино 

пребрусити и глетовати 

емулзионим китом трећи 

пут. 

Обрачун по м2 глетоване 

површине. м2 910,00     

 

3,0 

Бојење глетованих зидова 

и плафона дисперзивним 

бојама. Све површине 

брусити, импрегнирати и 

китовати мања оштећења. 

Предбојити и и справити 

тонираним дисперзионим 

китом, а затим бојити 

дисперзивном бојом у 

тону по избору 

инвеститора први и други 

пут. 

Обрачун по м2 обојене 

површине. м2 

1.455,0

0     

 

4,0 

Бојење цеви за грејање 

радијатор лаком. 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 брадијатор лаком у 

тону по избору 

пројектанта.Обрачун по 

м1 обојених цеви. м1 280,00     

 

5,0 

Бојење ливених 

радијатора радијатор 

лаком. Пре бојења метала 

скинути корозију 

хемијским и физичким 

средствима, а затим све 

површине брусити и 

очистити. На ребро 

нанети импрегнацију и m2 110,00     
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основну боју, а затим 

бојити два пута радијатор 

лаком у тону по избору 

пројектанта. 

Обрачун по комаду 

офарбаног ребра. 

  

Укупно молерско-

фарбарски радови: 

  

.   

  

 

    

       

       

       

  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    

       

 
I И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП) 

  

       

  

Радови на припреми и 

рушењу 

      

 

  

Зидарски радови 
      

 

  

Армирано бетонски 

радови     
  

 

  

Армирачки радови 
      

 

  

Изолатерски радови 
      

 

  

Грађевинска столарија 
      

 

  

Браварски радови 
      

 

  

Керамичарски радови 
      

 

  

Подополагачки радови 
      

 

  

Сувомонтажни радови 
      

 

  

Молерско-фарбарски 

радови     
  

 

  

У К У П Н О  I 
      

 

       

       

   

Име и презиме овлашћеног лица понуђача 

       

   

                                            

__________________________________ 

   

       

   

Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

       

   

                                            

__________________________________ 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 УНУТРАШЊА ИНСТАЛАЦИЈА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

        
pos ВРСТА РАДОВА 

Јед. 
мере КОЛИЧИНА x 

ЈЕД. 
ЦЕНА 

УКУПНА 
ЦЕНА 

 

        I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 

        1 Демонтажа и уклањање 

постојећих умиваоника. 

Уклањање извршити на 

депонију коју одреди 

надзорни орган, а уз 

сагласност инвеститора. 

      

 

Обрачун по комаду 

демонтираног и 

уклоњеног умиваоника. ком. 23 x     

 

      
  

 2 Демонтажа и уклањање 

када. Уклањање извршити 

на депонију коју одреди 

надзорни орган, а уз 

сагласност инвеститора. 

    
  

 

 

Обрачун по комаду 

демонтиране и уклоњене 

каде. Ком. 2 x     

 

      
  

 3 Демонтажа и уклањање 
wц-шоље. Уклањање 
извршити на депонију коју 
одреди надзорни орган, а 
уз сагласност 
инвеститора. 

    
  

 

 

Обрачун по комаду 
демонтиране и уклоњене 
wц-шоље. ком 4 x     

 

      
  

 4 Демонтажа и уклањање 
канализационе 
инсталације. Уклањање 
извршити на депонију коју 
одреди надзорни орган, а 
уз сагласност 
инвеститора.. 

    
  

 

 

Обрачун по дужном метру 
демонтиране и уклоњене 
канализационе цеви. m 54 x     

 

      
  

 5 Демонтажа и уклањање 
водоводне инсталације. 
Уклањање извршити на 
депонију коју одреди 
надзорни орган, а уз 
сагласност инвеститора. 
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Обрачун по дужном метру 
демонтиране и уклоњене 
водоводне цеви. m 225 x     

 

        

I 
Укупно припремни 
радови           

 

        

        II ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

        6 Извршити набавку, 
транспорт и уградњу 
линијских решетки за 
сливнике туш када. 
Поставља се на бетонски 
канал сливника и повезује 
на одвод, на ПВЦ 
канализациону цев. 
Препоручено решење дато 
овим пројектом: ХеxаСелф 
канал са шлиц решетком. 

      

 

Kанал са решетком. ком 2 x     
 

 

 

    
  

 1 Израда отвора у бетонској 
конструкцији за пролаз 
водоводних и 
канализационих вертикала 
и инсталације. У цену 
урачунати и одговарајуће 
заптивање простора 
између зидова отвора и 
инсталације, после 
монтаже инсталације. 

    
  

 

 

Обрачун по изведеном 
отвору ком 21 x     

 

 

 

      

        

II 
Укупно грађевински 
радови           

 

        II КАНАЛИЗАЦИЈА (санитарно-фекална) 
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1 Набавка, допремање и 

монтажа цеви од ПВЦ-а, 

за инсталацију санитарно-

фекалне канализације. 

Цеви испод сваког муфа 

причврстити гвозденим 

рам-шелнама. О таваницу 

цев обесити око сваког 

муфа узенгијом од 

пљоштег гвожђа 3/40 мм. 

Сва потребна штемовања 

и пробијања зидова од 

опеке и бетона не 

наплаћују се посебно већ 

су обухваћена ценом 

дужном метра цеви. 

Недовршене делове 

мреже, везе за вертикале 

или санитарне уређаје до 

њиховог уграђивања 

затворити привременим 

дрвеним чеповима 

одговарајућег пречника. 

Постављену цев испрати и 

испитати на 

водонепропусност у 

присуству надзорног 

органа. 

      

 

Обрачун по метру 

дужном, уграђене и 

примљене цеви. 

      

 

СТАНДАРД: SPRS 

G.C6.502 ...за 

спољашњу 

канализацију. 

      

 

СТАНДАРД: SPRS-EN 

1451... за унутрашњу 

канализацију. 

      

 

PVC DN 160 mm m 85,0 x     
 

 

PVC DN 110 mm m 120,0 x     
 

 

PVC DN 50 mm m 80,0 x     
 

      
  

 2 Набавка, допремање и 

монтажа ПВЦ подних 

сливника са 

пониклованом решетком. 

    
  

 

 

Обрачун по монтираном 

сливнику. 

    
  

 

 

СТАНДАРД: SPRS-EN 
1451 ... за унутрашњу 
канализацију 

    
  

 

 

DN 50 mm ком 31 x     
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3 Извршити прикључење 
новопројектоване фекалне 
канализационе мреже на 
постојеће вертикале. 
Приликом прикључења 
користири ПВЦ прелазне и 
фазонске комаде. 

    
  

 

 

Обрачун по извршеном 
прикључку. ком 18 x     

 

 

 

    
  

 4 Извршити хидрауличко 
испитивање постављене 
канализационе мреже на 
вододрживост. 

    
  

 

 

Обрачун по дужном метру 
испитане цеви. m 155 x     

 

 

 

      II Укупно канализација           
 

        III ВОДОВОД (унутрашња инсталација санитарног водовода) 

 

 

 

      1 Набавка, допремање и 

монтажа водоводних цеви 

PP-R, за радни притисак 

од 10 бара, за унутрашњу 

инсталацију санитарног 

водовода. Увозне цеви 

морају одговарати ЈУС-у, 

односно морају имати 

атест о техничкој 

исправности. Цеви це 

спајају сучеоним 

заваривањем у свему 

према препорукама 

произвођача цеви. Цеви се 

монтирају углавном 

скривено у зиду (унутар 

мокрих чворова), а 

делимично видно у 

простору спуштеног 

плафона и инсталационим 

коридорима). Цеви се 

изолују филцом ради 

спречавања конденза. 

Целокупна водоводна 

инсталација пре затварања 

жљебова и малтерисања 

мора бити испитана на 

притисак од 12 бара, 

према важећим 

прописима.  

      

 

Обрачун по м уграђене и 

примљене цеви. 

      

 

СТАНДАРД: SPRS ISO -
EN15874 
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D 25 mm (Ø 3/4'') m 75,0 x     

 

 
D 20 mm (Ø 1/2'') m 221,0 x     

 

        2 Набавка, транспорт и 

монтажа равних 

пропусних месинганих 

вентила са точкићем. 

Вентили морају 

одговарати ПП-Р. 

      

 

Обрачун по комаду 

монтираног вентила 

      

 

Ø 20 mm (Ø 3/4'') ком 18 x     
 

        3 Набавка, транспорт и 

монтажа пропусних 

вентила за узиђивање са 

капом на означеним 

местима у графичким 

прилозима пројекта. 

Вентили морају 

одговарати PP-R цевима. 

      

 

Обрачун по комаду 

монтираног вентила. 

      

 

Ø 13 mm (Ø 1/2'') ком 54 x     
 

        

        4 Набавка, транспорт и 

монтажа ЕК вентила са 

хромираном капом. 

Вентили морају 

одговарати PP-R цевима. 

      

 

Обрачун по комаду 

монтираног вентила. 

      

 

Ø 13 mm (Ø 1/2'' / 3/8'') ком 56 x     
 

        

        5 Извршити прикључење 

новопројектоване 

инсталације санитарног 

водовода на постојећи 

водоводни развод. 

Приликом прикључења 

користири PP-R  

прелазне и фазонске 

комаде. 

      

 

Обрачун по извршеном 
прикључку ком 42 x     

 

        6 Испитивање монтиране 

инсталације водовода 

на вододржљивост 

према важећим 

прописима. Потребну 
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количину воде за 

исптивање  обезбеђује 

извођач. 

 

Обрачун по дужном метру 
испитане цеви. m 220 x     

 

 

 

      

        7 Дезинфекција 

монтиране и испитане 

водоводне мреже у 

објекту према важећим 

прописима. 

      

 

Обрачун по дужном 

метру цевовода. m 220 x     
 

 

 

      III Укупно водовод           
 

        IV САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ПРИБОР 
 

        1 Набавка и монтажа 

конзолне клозетске шоље: 

      a) Конзолна wц-шоља од 

фајанса беле боје. 

''Геберит'' (или другог 

произвођача истих или 

бољих карактеристика) 

конзолна шоља 

компатибилна са 

уградбеном водо-

котлићем. 

      b) клозетска даска са 

поклопцем од пуне 

пластике, снабдевену са 

доње стране са најмање 

три гумена одбојника. 

      c) пвц цев која се умеће 

између уливног грла шоље 

и водо-котлића у зиду; 

      d) пе цев која се умеће 

између изливног грла 

шоље и канализационе 

цеви у зиду; 

      e) нискомонтажни уградбени 

водо-котлић, испирач 

повезан са шољом 

пластичном цеви Ø 32 мм 

са обујмицама и гуменим 

дихтунзима; комплет са 

зидним прекидачима за 

поктерање испирања 

(Геберит дуофиx или 

сличан). 

      

 

Обрачун по монтираној 

клозетској шољи. 

Клозетску шољу мора 
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да одобри пројектант 

ентеријера пре набавке. 

 

SPRS EN 37, JUS U.N5.100 

      

 

тип ''Geberit'' (или другог 
произвођача истих или 
бољих карактеристика). ком 17 x     

 

        2 Набавка и монтажа 
хромираног дражача роло 
тоалет папира. 

      

 

Обрачун по монтираном 
држачу. ком 17 x     

 

 

 

      3 Набавка и монтажа 
комплет умиваоника од 
фајанса ширине 550 мм. 
Шкољка мора бити 
снабдевена отвором за 
одвод , преливом и чепом 
за затварање одводног 
отвора. Испод шкољке 
умиваоника монтирати 
хромирани сифон који 
мора одговарати 
стандарду JUS.M.C5.810 и 
спојити га са 
канализационом цеви у 
зиду преко гуменог 
дихтунга. Спој прекрити 
никлованом розетом. 
Качење шкољке извршити 
путем жабица или 
шрафова уз претходну 
уградњу пластичних 
типлова. 

      

 

Обрачун по монтираном 
умиваонику. Умиваоник 
мора да одобри пројектант 
ентеријера пре набавке. ком 23 x     

 

 

SPRS EN 111, SRPS 
U.N5.100 

      

 

 

      4 Монтажа никловане 

батерије за умиваоник. 

      

 

Обрачун по монтираној 

батерији. 

      

 

стојећа - за топлу и 

хладну воду. ком 23 x     
 

 

JUS C.D2.100 i JUS 
C.D2.300, EN 1982 
(одливци), DIN 17660 
(отпресци) и DIN 50930-6  
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5 Набавка никловане 

батерије за умиваоник.  

Једноручна хромирана 

надградна батерија за 

топлу и хладну воду 

типа SBA PRO или 

слично, са минимум 5 

година гаранције. За 

ову позицију су 

предвиђена резервисана 

средства те је понуђена 

цена иста за све 

понуђаче. 

      

 

Обрачун по монтираној 

батерији. 

      

 

стојећа - за топлу и 

хладну воду. ком 23 x 
6.800,

00 
156400,

00 
 

 

 

      6 Набавка и монтажа 

огледала 60/40 цм, које 

се поставља изнад 

умиваоника. 

      

 

Обрачун по 

монтираном огледалу. ком 23 x     
 

 

 

      7 Набавка и монтажа 

никлованог држача 

пешкира који се поставља 

поред умиваоника. 

      

 

Обрачун по монтираном 

држачу. ком 23 x     
 

 

 

      8 Монтажа хромиране зидне 

батерије за каду са 

мобилним тушем, за топлу 

и хладну воду. 

      

 

Обрачун по монтираној 

зидној батерији. kom 18 x     
 

 

JUS C.D2.100 i JUS 
C.D2.300, EN 1982 
(одливциi), DIN 17660 
(отпресци) и DIN 50930-6  
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9 Набавка и испорука 

комплет  једноручне зидне 

хромиране батерије (топла 

хладна вода) за туш са 

пребацивачем на две 

функције (батерија/туш 

ручица), комплет туш 

ручицом са глатким 

цревом са хромираним 

носачем (туш ручице) са 

могућношћу подешавања 

висине и свим потребним 

држачима,с појницама 

које омогућују рад целог 

система. Туш батерије 

типа СБА ПРО или 

слично. Минимум 

гаранције на батерију 5 

година. 

      

 

За позицију су предвиђена 

резервисана средства те је 

понуђена цена иста за све 

понуђаче.  ком 18 x 
15.000

,00 
270.000

,00 
 

 

 

      10 Набавка и монтажа 

пластичног дозатора за 

течни сапун са сребрном 

пластификацијом и 

дугметом. Дозатор типа  

Ars nova (71402) или 

слично по избору 

Инвеститора. Оквирна 

дим. Дозатора 

216x90x102мм који се 

поставља поред туша и 

умиваоника. 

      

 

Обрачун по монтираном 

држачу. ком 41 x     
 

 

 

      11 Набавка и монтажа 

самостојеће подне 

хромиране чеке за wц по 

избору пројектанта  која 

се поставља у зону поред 

wц шоље. 

      

 

Обрачун по монтираном 

држачу. ком 17 x     
 

 

 

      12 Набавка и монтажа 

хромираног држача за 

инвалиде дужине 40цм, по 

избору пројектанта која се 

поставља у зону поред wц 

шоље. 

      

 

Обрачун по монтираном 

држачу. ком 23 x     
 

IV 
Укупно санитарни 
објекти и прибор           
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          РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
               
 

I 
Укупно грађевински 
радови           

 II Укупно канализација           
 III Укупно водовод            
 

IV 
Укупно санитарни 
објекти и прибор            

 

      
  

 

 
УКУПНО:  

 
РСД 

  
  

 

        

        

   
Име и презиме овлашћеног лица понуђача 

        

   

                                            
__________________________________ 

    

        

   
Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

        

   

                                            
__________________________________ 
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ПРЕДМЕР МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ 

део: Електричне инсталације 
  

    Поз. Опис Јед.мер
е Кол. 

Јед. 
цена Ук.цена 

  

     ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

      

     Овим предмером и предрачуном предвиђа се испорука 
свог материјала наведеног у позицијама и свог ситног 
неспецифицираног материјала потребног за комплетну 
израду, уграђивање како је то  наведено у појединим 
позицијама, испитивање и пуштање у исправан рад, 
као и довођење у исправно (првобитно) стање свих 
оштећених места на већ изведеним радовима и 
конструкцијама. 

     Сав  употребљени материјал мора бити првокласног 
квалитета и одговарати стандардима.  Сви радови 
морају  бити изведени  са стручном радном снагом, а у 
потпуности према Техничким прописима важећим за 
предметне врсте радова. 

     У цену се урачунава цена свог наведеног материјала у 
позицијама и цена монтажног неспецифицираног 
материјала, као и цена радне снаге (без ПДВ-а). Цена 
укључује и израду све евентуално потребне 
радионичке документације, испитивање и пуштање у 
рад свих елемената инсталација наведених у 
позицијама. 

     Наведени типови и произвођачи појединих делова 
опреме или инсталационог материјала нису обавезни. 
Извођач може уградити и другу опрему, односно 
материјал, али под условом да тај има исте 
електротехничке и конструктивне карактеристике као и 
наведени, а што претходно потврђује и оверава 
стручно лице-надзорни орган.  

      

    1. КАБЛОВИ И ЦЕВИ 

      

    1.1. Испорука и полагање напојних каблова са бакарним 
проводницима, изолацијом од умреженог полиетилена 
и плаштом од слабо-гориве безхалогене мешавинена 
бази полиолефина за инсталације осветљења и 
прикључница. Каблови се полажу у зид испод облоге 
зидова, директно на зид или таваницу, или у простору 
спуштеног плафона, мањим делом кроз инсталационе 
цеви, са свим рачвањима и повезивањима. 
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- N2XH-J   5x16 mm2 
m 65     

- N2XH-J   3x4 mm2 m 365     

  

    1.2. Испорука и полагање инсталационих каблова са 
бакарним проводницима, изолацијом од умреженог 
полиетилена и плаштом од слабо-гориве безхалогене 
мешавинена бази полиолефина за инсталације 
осветљења и прикључница. Каблови се полажу у зид 
испод облоге зидова, директно на зид или таваницу, 
или у простору спуштеног плафона, мањим делом кроз 
инсталационе цеви, са свим рачвањима и 
повезивањима. 

    - N2XH-Ј      3x1,5 mm2 
m 1480     

- N2XH-Ј      3x2,5 mm2 m 950     

- JH(St)H 2x2x0.8 
m 575     

  

    1.3. Испорука и полагање у зидовима и подовима 
инсталационих ребрастих или глатких цеви од 
произведених од безхалогених елемената следећих 
димензија: 

       fi 16 mm м 1650     

   fi 25 mm м 750     

  

    

 

 

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

 УКУПНО  1.  

   

 

 

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

 

 

    2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ 
 

     

    2.1. Испорука и монтажа металног разводног ормана 
ознаке 
РO-4/II. По потреби орман уградити у грађевинску нишу 
(плакар). Орман је урађен у механичкој заштити IP 40, 
са бравом и кључем. 

      Орман димензионисати у складу са опремом у њему 
тако да постоји 30% резервног слободног простора. 
Урадити прописно шемирање ормана. Извршити трајно 
и јасно обележавање ормана и уграђене опреме. 

      Плаћа се комплет испоручено, постављено и испитано 
за исправан рад заједно са следећом опремом: 

        

      -  1  ком   Трополна гребенаста склопка 63 A, 500 V, 1-0 
(уградња у орман) 

      -  1  ком   Аутоматски осигурач 4 A, 1пол, ''C'' 

      -  3  ком   Аутоматски осигурач 6 A, 1пол, ''B'' 

      -  3  ком   Аутоматски осигурач 10 A, 1пол, ''B'' 
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  -  5  ком   Аутоматски осигурач 16 A, 1пол, ''B'' 

      -  9  ком   Аутоматски осигурач 20 A, 1пол, ''C'' 

      -  1  ком   Аутоматски осигурач 25 A, 1пол, ''C'' 

      -  2 ком   Аутоматски осигурач 20 A, 3 пол, ''C'' 

      -  3  ком   Сигнална LED светиљка fi22, 230VAC, зелена 
(уградња на врата) 

      - 1 ком Исправљач - 230В/24В са интегрисаном  
прекострујном и краткоспојном заштитом  
сл.тип. SCHRACK LP41 

      -  Уводнице, бакарне сабирнице, редне стезаљке, 
потпорни изолатори,  

         проводници за шемирање, шеме, опоменске таблице, 
натписне 

         плочице и сав ситан монтажни материјал. 
        комплет 2     

 

 

    2.2. Испорука и постављање једноредне (1х12) разводне 
табле за стан. Разводна табла је типа Ekinoxe NX 
произвођача LEGRAND или сл. Разводна табла је у 
пластичном кућишту са провидним вратима, за 
монтажу у зид. Комплет са DIN шинама и редним 
стезаљкама. 

      Плаћа се комплет: набавка, испорука и постављење за 
исправан рад. 

        

    - Разводна табла ознаке РТ, са следећом опремом: 

      -  1  ком   Аутоматски осигурач 6 A, 1p, ''B'' 

      -  2 ком   Аутоматски осигурач 10 A, 1p, ''B'' 

      -  3  ком   Аутоматски осигурач 16 A, 1p, ''B'' 

      -  1  ком   Двополни контактор за командни напон 
230Vac, 2хNO  номиналне струје In=20A, тип 040 49, 
произвођача LEGRAND или сл. 

      -  Проводници за шемирање, шеме, натписне плочице 
и сав 

      остали ситни монтажни материјал. 
        комплет 23     

  

    2.3. Уградња у постојећи разводни орман ГРО-II 

      Плаћа се комплет: набавка, испорука и постављење за 
исправан рад. 

      -  3  kom   Аутоматски осигурач 63 A, 1p, ''C'' 

        комплет 2     

  

    

 

 

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

 УКУПНО  2.  

   

 

 

   
--------- 
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3. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 

      

    3.1. Испорука и постављање инсталационог материјала у 
ПВЦ кутијама у зиду од опеке, или гипсаном зиду и 
повезивање. Све прекидаче поставити на висини 1,4 м 
од пода, а прикључнице на 0,35 м од пода или према 
подацима датим у графичкој документацији. За 
технолошке прикључнице монтажну висину усагласити 
према условима из технолошког пројекта и захтева 
прозвођача опреме која се уграђује. 

     Инсталациони материјал је модуларни типа Mosaic 
произвођача LEGRAND или сличан. 

      

     Прикључнице:   

    3.1.1. Модуларни сет ознаке [П1а] састављен од: 

      дознa, прирубницa и маскa (3М), 

      1 x ''šuko II'' са заштитним контактом, 16A, 250 V, (2M) 

      + поз. 6.5. комплет 23     

  

    3.1.2. Модуларни сет ознаке [П1б] састављен од: 

      дознa, прирубницa и маскa (4М), 

      1 x ''šuko II'' са заштитним контактом, 16A, 250 V, (2M) 

      1 x ''еuro'' прикључница, 10A, 250 V, (1M) 

      + поз. 6.5. комплет 61     

  

    3.1.2а
. 

Модуларни сет ознаке [П2] састављен од: 

      дознa, прирубницa и маскa (3М), 

      1 x ''šuko II'' са заштитним контактом, 16A, 250 V, (2M) 

      1 x ''еuro'' прикључница, 10A, 250 V, (1M) 

        комплет 18     

  

    3.1.3. Модуларнa прикључница састављена од: 

      дознa, прирубницa и маскa (2М), 

       ''šuko II'' са заштитним контактом, са поклопцем (IP44), 
16A, 250 V, (2М) 

        комплет 18     

  

    

 

Прекидачи:   

    

 

 

    3.1.4. Модуларни састављен од: 

      дознa, прирубницa и маскa (2М), 

      1х тастер склопка једнополна, 10 A, 250 V, (2М) 

        комплет 75     
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    3.1.5. Модуларни састављен од: 

      дознa, прирубницa и маскa (2М), 

      1х тастер склопка наизменична, 10 A, 250 V, (1М) 

        комплет 30     

  

    3.1.6. Модуларни састављен од: 

      дознa, прирубницa и маскa (2М), 

      2х тастер склопка једнополна, 10 A, 250 V, (1М) 

        комплет 20     

  

    3.1.7. Модуларни сет састављен од: 

      дознa, прирубницa и маскa (4М), 

      1х тастер склопка једнополна, 10 A, 250 V, (2М) 

      1х картични модул за уштеду електрочне енергије, са 
одложеним искључењем 30s, 250 V, (2М) / комплет са 
картицом         

    комплет 12     

  

    1.8. Испорука и монтажа вентилатора Ø100 ком 4     

  

    

 

 

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

 УКУПНO  3.  

   

 

 

   

_______ 

4. СВЕТИЉКЕ 

      

     Овај део предмера и предрачуна обухвата: испоруку, 
монтажу и повезивање ниже описаних светиљки 
укључујући: 

     -испоруку и постављање куке за вешање или 
одговарајућих типлова за причвршћавање светиљке на 
заваници или зиду 

     -испорука, монтажа и повезивање помоћу стезаљки на 
већ изведену инсталацију светиљке како је то описано 
у појединим позицијама 

     -постављање у светиљке, сијалице, односно флуо 
цеви и стартера 

     -прање, брисање и намештање на светиљке стаклене 
или пластичне кугле, звона или поклопца, који су 
саставни део светиљке 

     -испитивање и стављање под напон 

     -замену свих сијалица, флуо цеви и стартера који не 
буду исправни у тренутку техничког пријема 
инсталације 

     -флуоресцентне светиљке морају да буду 
компензоване на фактор снаге cos fi > 0,95 
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     Mонтажа на месту означеном на цртежима на плафон 
или зид светиљке комплет са прибором за монтажу, 
грлом, предспојним справама и сијалицама 
одговарајуће снаге. 

     Плаћа се испоручено и припремљено за исправан рад. 
Светиљке су по избору инвеститора, а следећих 
карактеристика: 

      

    4.1. - Светиљка означена са Л1 

       Надградна плафонска компакт флуо светиљка, са 
једном  флуо сијалицом од 55W, Т5, Ø47омм, типа 
РАБАЛУКС 1x55 или слична  

        ком 74     

  

    4.1.1 - Светиљка означена са Л1 

      Набавка надградне плафонске компакт флуо 
светиљкеа, са једном  флуо сијалицом од 55W, Т5, 
Ø47омм, типа РАБАЛУКС 1x55 или слична  
За ову позицију су обезбеђена резервисана 
средства и цена је иста за све понуђаче. 

        ком 74 5.100,00 377.400,00 

  

    4.2. - Светиљка означена са Л2 

      Надградна зидна светиљка (на узглављу поред 
кревета) са интегрисаним прекидачем. Светиљка је 
типа КАТОРО произвођача Eglo или слична . Напајање 
220-240V, 50-60Hz, E27, 1x40W, IP20. 

        ком 18     

  

    4.2.1 - Светиљка означена са Л2 

      Набавка надградне зидне светиљке (на узглављу 
поред кревета) са интегрисаним прекидачем. 
Светиљка је типа КАТОРО произвођача Eglo или 
слична п. Напајање 220-240V, 50-60Hz, E27, 1x40W, 
IP20. 
За ову позицију су обезбеђена резервисана 
средства и цена је иста за све понуђаче. 

        ком 18 2.550,00 45.900,00 

4.3. - Светиљка означена са Л3 

      Плафонска уградна  линијска светиљка типа ЛЦ 3576 
LED панел или слична. Беле боје розетне, Ø180мм, 
висине 100мм, 12W, IP44, 230Vac 

        ком 17     
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4.3.1 - Светиљка означена са Л3 

      Набавка плафонске уградне  линијске светиљке 
типа ЛЦ 3576 LED панел или слична. Беле боје 
розетне, Ø180мм, висине 100мм, 12W, IP44, 230Vac. 
За ову позицију су обезбеђена резервисана 
средства и цена је иста за све понуђаче. 

        ком 17 3.600,00 61.200,00 

  

    4.4. - Светиљка означена са Л4 

      Надграднa зидна купатилска светиљка типа ЛИНДА 3, 
или сл., по избору инвеститора. Снага извора 3х40W, 
230Vac, IP54. 

        ком 17     

  

    4.4.1 - Светиљка означена са Л4 

      Набавка надградне зидне купатилске светиљке 
типа ЛИНДА 3, или сл., по избору инвеститора 
Снага извора 3х40W, 230Vac, IP54. 
За ову позицију су обезбеђена резервисана 
средства и цена је иста за све понуђаче. 

        ком 17 3.600,00 61.200,00 

  

    4.6. - Противпанична светиљка 

      Уградња надграднo/уградне противпаничне флуо 
светиљке са провидном капом, са једним флуо 
извором од 8W, са сопственим акумулатором 
аутономије 3h, у степену заштите IP 42 класа II, у 
приправном споју, слична типу HELIOS 1x8W 
произвођача BUCK.  

        ком 23     

  

    4.6.1 - Противпанична светиљка 

      Набавка надграднo/уградне противпаничне флуо 
светиљке са провидном капом, са једним флуо 
извором од 8W, са сопственим акумулатором 
аутономије 3h, у степену заштите IP 42 класа II, у 
приправном споју, слична типу HELIOS 1x8W 
произвођача BUCK.   
За ову позицију су обезбеђена резервисана 
средства и цена је иста за све понуђаче. 

        ком 23 3.400,00 78.200,00 

  

    

 

 

   

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

 УКУПНО  4.  

   

 

 

   

----------- 
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ОПШТА НАПОМЕНА: ПРЕ НАРУЧИВАЊА СВЕТИЉКИ, 
ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА СА ПРОЈЕКТАНТИМА ЈОШ 
ЈЕДНОМ УСАГЛАСИ ТИПОВЕ СВЕТИЉКИ. НАКОН 
ОБАВЉЕНОГ УСАГЛАШАВАЊА, ИЗВОЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН 
ДА БЕСПЛАТНО ДОСТАВИ НА ОДОБРЕЊЕ ПО ЈЕДАН 
УЗОРАК ЗА СВАКИ ТИП СВЕТИЉКЕ. 

    

 

 

    5. ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ 
УДАРА   

   

      

    5.1. Испоручити и на место означеном на цртежу, на 30 cм 
од пода у зиду мокрог чвора уградити кутију за 
изједначење потенцијала ПС. Кутија је снабдевена 
пластичним поклoпцем и опремљена је са прикључним 
сказаљкама за проводник до 35 мм² и 6 прикључних 
места за прикључак водова до 6 мм². 

      Плаћа се испорука и уградња. 

        ком 23     

  

    5.2. Проводником P-Y 4 мм² (жуто-зелени) испод малтера 
(у зиду) и у поду извести од кутије ПС изводе за 
повезивање металних делова у мокром чвору који нису 
саставни делови електричних уређаја и то посебно: 

      -за одводну цев умиваоника, 

      -за канализациону цев, 

      -за водоводну цев (уколико није пластична), 

      -за каду, 

      Просечна дужина по једном одводу је  4 м. 

      Спајање на цевоводе се врши помоћу шелни, оловних 
подметача дебљине 3 мм испод целе шелне, завртњем 
М6 са матицом и озубљеним подметачем и кабловском 
стопицом. 

      Прикључак за цевоводе вршити у зиду тако да га 
прекрије малтер односно керамика којом се зид 
облаже. 

      Прикључак за цевоводе вршити у зиду тако да га 
прекрије малтер односно керамика којом се зид 
облаже. 

      Укупан број извода по једној кутији је 5. 

      Потребан материла по једној кутији је: 

      -проводник  H07Z-UP 4 мм² (жуто-зелени) 20  m 

      Плаћа се за сав рад и материјал по једној кутији. 

        ком 23     
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5.3. Испоручити и од заштитне сабирнице у разводним 
таблама до кутија ПС у мокром чвору положити 
проводник H07Z-U 4 мм² (жуто-зелени), положен кроз 
цев уграђену испод малтера (у зиду) или у зид од опеке 
испод облоге зидова. 

      Просечна дужина проводника H07Z-U 4 мм² (жуто-
зелени) по једној кутији  ПС je 10 м. 

      Плаћа се за сав рад и материјал по једној кутији ПС, 
заједно са повезивањем у њима и на заштитним 
сабирницама у припадајућем орману. 

        ком 23     

  

    

 

 

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

 УКУПНО 5.  

   

 

 

   
______- 

 

 

    6. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (СЛАБА СТУЈА) 

    

    Б. ТЕЛЕФОНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

      

    6.1. Moдуларна телефонска утичница RJ-12 6/2   (1М) 

      Испорука, уградња и повезивање у оквиру модуларног 
сета специфицираног у тачки 3.1.1. 

        ком 18     

  

    6.2. Кабл JH(St)H 2x2x0,6мм за повезивање телефонског 
ормана са прикључницама. 

      Испорука, уградња и повезивање. 

        м 900     

  

    В. РТВ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

      

    6.3. Moдуларна TV утичница завршна (1М). 

      Испорука, уградња и повезивање у оквиру модуларног 
сета специфицираног у тачки 3.1.1.  ком 18     

    

    6.4. Коаксијални кабл RG 6  ''halogen free'' 

      Испорука, уградња и повезивање. м 500     

  

      

     УКУПНО 6.  

   

 

 

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

  

    7. ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИТОРА 
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    7.1. Преглед и испитивање свих електричних инсталација 
јаке и слабе струје, давање атеста и гарантних листова 
и пуштање у рад. 

паушално 

      

  

    7.2. Мерење отпора уземљења, давање атеста и пуштање 
у рад. 

паушално 
      

 

 

     УКУПНО  7.  

   

 

 

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

  

     Р Е K A П И T У Л A Ц И J A 
  

     1. КАБЛОВИ И ЦЕВИ 

      

     2. РАЗВОДНИ ОРМАНИ И ТАБЛЕ 

      

     3. ИНСТАЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ 

      

     4. СВЕТИЉКЕ 

      

     5. ИНСТАЛАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ 
УДАРА 

      

     6. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (СЛАБА СТРУЈА) 

     

     7. ПОСЕБНИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИТОРА 

    

 

 

     УКУПНО: 

    

 

 

    

 

 

      Име и презиме овлашћеног лица 
понуђача 

  

      _______________________________ 

  

      Потпис овлашћеног лица понуђача 

  

                                                  
_______________________________

_ 
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4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

КЛИМАТИЗАЦИЈА, ВЕНТИЛАЦИЈА И РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ 
      

Р.б
р. 

Опис позиције Јед. мере 
Колич

ина  

Jјед. 
цена 
(дин) 

Укупна 
цена 
без 
ПДВ  

(дин.) 

 
 

    B.  ВЕНТИЛАЦИЈА     

  

    1 Испорука и 

монтажа 

аксијалних 

вентилатора за 

вентилацију 

тоалета, производ 

„Soler&Palau“ 

Шпанија, за 

уградњу у зид:         

   тип: EBB 100NS,, 

двобрзински, са 

неповратном 

клапном ком. 18     

    

   
  

2 Одсисни  PV1 
вентил за 
одсисавање 
ваздуха из 
мокрих чворова 
комплет са 
спојним 
комадом од 
ПВЦ цеви Ø100 
мм .         

   Ø100mm ком 18     

    

   
  

3 Пластичне ПВЦ 

цеви за одсисну 

вентилацију 

мокрих чворова, 

комплет са 

фазонским 

деловима, 

заптивкама, 

пастом, носачима 

и држачима.  

   

  

    димензија 

пречник 110мм m 120     

    

   
  

4 Пластичне ПВЦ  

Т рачве  за 

одсисну 

вентилацију 

мокрих чворова 

комплет са 
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заптивкама, 

пастом.  

    димензија 

пречник 

110/110мм ком 18     

       

       

5 Пластична ПВЦ  

колена 90  за 

одсисну 

вентилацију 

мокрих чворова 

комплет са 

заптивкама, 

пастом.  

   

  

    димензија 

пречник 110мм  ком 20     

    

   
  

6 Заштитна округла 

противкишна 

решетка за  

избацивање 

отпадног ваздуха 

израђене од 

алуминијума 

производ :       

Hidria, tip OZR-1    

   
  

  пречника  110мм ком 18     

     

 7 Преструјне 

решетке за 

уградњу у врата 

купатила 

производ  Hidria, 

tip AR-4P 

   

     димензија  

525x125мм ком 21     

  

    11 Грађевински 
радови: 
пробијање 
отвора за 
пролаз 
вентилационих 
цеви паушал 18     

  

     У К У П Н О  B -   ВЕНТИЛАЦИЈА :   

  

    C.  РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ 

  

    1 Поновна 
монтажа 
претходно 
демонтираних и 
офарбаних 
ливених 
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радијатора 
величине 
500/160. 
Радијатори 
раде са топлом 
водом 90/70oC. 
Укупан број 
чланака 360 

  Укупно грејних 
тела ком 23     

  

    2 Зидни сушачи 
за купатила, 
производ 
IRSAP, модел 
ARES, за рад са 
топлом водом 
90/70oC, 
комплет са 
зидним 
носачима. 
Сушачи су од 
челика, 
лакирани белом 
бојом, са 
прикључцима 
величине 1/2". 
Температура 
просторије 
25oC. 
Ширина/висина 
и топлотни 
капацитет: 

      500/818 mm, Q= 
390 W ком 21     

  

    3 Радијаторски 
вентили са 
термо главом, 
за двоцевно 
грејање, 
величине 1/2" 
НП6, комплет са 
прерадом цевне 
везе. ком 23     

  
    4 Радијаторски 

навијци за 
двоцевно 
грејање, 
величине 1/2", 
NP6, комплет са 
прерадом цевне 
везе. 

        ком 23     

  

    5 Радијаторски 
вентили за 
сушаче, са ком 21     
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термо главом, 
за двоцевно 
грејање, 
величине 1/2" 
NP6.  

  

    6 Радијаторски 
навијци за 
сушаче,  за 
двоцевно 
грејање, 
величине 1/2", 
NP6. ком 21     

  

    7 Радијаторске 

спојнице комплет 

са заптивачима.  ком 52     

  

    8 Радијаторске 

редукције 

DN25/DN15 ком 52     

  

    9 Радијаторски 

чепови DN25 ком 52     

  

    10 Радијаторски 

ручни одзрачни 

вентили DN10 

NP6 ком 52     

  

    11 Радијаторске 
редукције за 
сушаче 
DN15/DN10 ком 21     

  

    12 Радијаторске 
конзоле ком 98     

  

    13 Чепови за 
сушаче DN15. ком 21     

  

    14 Радијаторски 
одстојници ком 52     

  

    15 Челичне 
башавне цеви 
по SRPS EN 
10220 за 
инсталацију 
грејања.  

      Ø21,3x2,0 (1/2") m 140,00     

  Ø26,9x2,3 (3/4") m 75,00     

  

    16 Помоћни и 
монтажни 
материјал, 50% од претходне позиције   
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цевни лукови, 
фитинг, гасови 
за заваривање, 
заптивни 
материјал, 
носачи и 
држачи, узима 
се 50% од 
претходне 
позиције. 

  
   

 17 Квалитетно 
чишћење цеви и 
бојење цевне 
мреже са два 
премаза 
основне  боје и 
два премаза 
топлоотпорног 
лака. Боја по 
жељи 
инвеститора. m 150,00     

  

      

    20 Ispitivanje 
instalacije na 
hladan hidraulički 
pritisak uz 
sačinjavanje 
zapisnika. паушал       

  
    21 Пуштање у рад 

инсталације 
радијаторског 
грејања са 
урегулацијом 
грејних тела, 
све у складу са 
техничким 
условима. паушал       

  
      

    23 Примопредаја 

радова уз 

сачињавање 

записника. паушал       

  
    24 Припремно  

радови: 

оснивање и 

припрема 

градилишта са 

спровођењем 

свих мера 

безбедности и 

здравља на 

раду, мера паушал       
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заштите од 

пожара, 

транспортни и 

други општи 

трошкови на 

градилишту, 

скела и слично. 

Завршни 

радови: коначно 

чишћење 

градилишта и 

транспорт 

остатака 

материјала на 

депонију 

односно на 

место где 

инвеститор 

одреди.        

  
    У К У П Н О  C – РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ    

      

 D.   ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ    

 

Демонтирана 
опрема се износи 
ван објекта, на 
место где 
инвеститор 
одреди, у кругу 
од 100м.                            

    

      

1 

Демонтажа 
постојећих сплит 
клима јединица 
величине 12, 
комплет спољна 
јединица, 
унутрашња 
јединица, носачи, 
Цу цеви, 
изолација и 
каблови, са 
одвезивањем од 
електроинсталац
ије. ком 22     

      

1 

Демонтажа 
постојећих 
ливено гвоздених 
радијатора, 
одлагање на 
страну до 
поновне монтаже ком 23     
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3 

Демонтажа 
цевних регистара 
из купатила од 
цеви 5/4" 

ком 20   

  

  
     

4 

Демонтажа 
непотребне 
цевне мреже 
димензија 3/8" до 
3/4", комплет са 
одзрачним 
судовима, 
носачима и 
држачима. m 95     

      

У К У П Н О  D – ДЕМОНТАЖНИ РАДОВИ:   

  

   С В Е     У К У П Н О  A+B+C+D:   

      

  
Име и презиме овлашћеног лица понуђача 

      

  

                                            
__________________________________ 

   

      

  
Потпис овлашћеног лица понуђача 

      

  

                                            
__________________________________ 
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ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

   

     

     I   Грађевинско 
занатски радови         

II  Радови на 
инсталацијама 
водовода и 
канализације         

III Радови на 
електроинсталацијама     

    

IV Радови на 
термотехничким 
инсталацијама     

    

У К У П Н О         

     

     

     

 
Име и презиме овлашћеног лица понуђача 

     

 

                                            
__________________________________ 

   

     

 
Потпис овлашћеног лица понуђача 

     

 

                                            
__________________________________ 

    

 

Напомена: *Понуђач није обавезан да попуни, податке тј. вредност ПДВ-а и вредности тј. 

цену са урачунатим ПДВ-ом, с обзиром да је Наручилац порески дужник у смислу члана 10. 

став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС, бр. 84/04, 86/04 - испр., 

61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин. изн., 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15 - 

усклађени дин. изн. и 83/15).  

 

НАПОМЕНА:  
Гаранција за све изведене радове је ___________ године (минимум 24 месеца од дана 

примопредаје радова), а гаранција за испоручену опрему је у складу са гаранцијом 

произвођача опреме.  

 

Рок плаћања:  

- изведени радови ће бити плаћени извођачу радова (понуђачу којем буде додељен уговор) у 

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

испостављања рачуна – ситуација). 
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Уписати рок плаћања: _________________ дана од дана добијања позитивног налаза 

техничког прегледа објекта и испостављања рачуна  

 

Рок за завршетак радова је 40 календарских дана од дана почетка радова. Извођач је 

дужан да уз понуду приложи и детаљан динамички план извођења радова, којег ће се 

придржавати у току извођења радова.  

 

Место извођења радова: Бања Ковиљача, Специјална болница за рехабилитацију „Бања 

Ковиљача“  

 

Понуђачи који имају намеру да поднесу понуду, морају извршити обилазак локације   

на којој ће се изводити предметни радови како би стекли увид у све потребне податке и 

информације које су неопходне за припрему понуде. Увид ће се може извршити дана 

25.02.2016. године у радно време објеката. 

Увид се врши уз претходно подношење писменог захтева на електронску адресу 

___________________________ (контакт лице: ________________). Пре вршења обиласка 

локације, потребно је да заинтересовано лице достави оверено и потписано овлашћење за 

обиласка. О извршеном обиласку понуђачи потписују Записник о извршеном обиласку 

(конкурсна документације) који достављају уз понуду.  

 

Понуђена одговарајућа добра из понуде морају бити истих карактеристика, димензија, 

квалитета и компатиблина са осталим уређајима у смислу њихове функционалности.  
Понуђачи су у обавези да уз понуду доставе атесте за следеће материјале и добра које ће 

уградити: захтевану хидроизолацију, ламинат, лавабо, WC шољу, челичне профиле, 

водоводне и канализационе цеви. 

Уколико понуда не садржи наведено сматраће се неприхватљивом. 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

Техничке карактеристике радова које су предмет ове јавне набавке дата су у Спецификацији  

 

КВАЛИТЕТ  
У складу са захтевима из Спецификације радова  

 

КОЛИЧИНА И ОПИС  
У складу са захтевима из Спецификације радова  

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА  
Контрола квалитета се врши од стране Надзорног органа и стручне службе Наручиоца  

 

РОК ИЗВРШЕЊА  
У складу са захтевима из Спецификације послова и у складу са закљученим уговором.  

 

 

 

Место и датум:  

       М.П.  Потпис овлашеног 

лица понуђача  
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА – ЛОКАЦИЈЕ 

П О Т В Р Д А 

О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА – ЛОКАЦИЈЕ 

 
Потврђује се да је/су овлашћени представник/ци понуђача  

_________________________________________________________________ и то:  

(назив понуђача)  

1. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.  

 

2. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.  

 

3. ________________________________, пуномоћје бр. ______ од ______________ год.  

                    (име и презиме)  

у отвореном поступку јавне набавке _______________________, обишао/ли објекат - локацију на којем ће се 

изводити предметни радови и стекао/ли увид у све потребне податке и информације које су неопходне за 

припрему понуде.  

Такође, потврђује се да је понуђач у потпуности упознат са свим условима градње и извођења радова и да они 

сада видљиви, не могу бити основ било какве накнадне промене у понуђеним роковима предмета јавне набавке 

и промене понуђених јединичних цена.  

 

 

Датум обиласка: ___________________ године  

         Представник наручиоца  

     м.п.    __________________________  

         (потпис)  

 

 

 

Напомена:  
- Образац попунити (осим у деловима: Датум обиласка и Представник наручиоца) и са овлашћењем/има за 

представника/ке понуђача, поднети представнику наручиоца који спроводи обилазак објекта а који по 

завршетку истог, уписује датум обиласка и потписује овај Образац, чиме се потврђује да је понуђач извршио 

обилазак објекта и враћа га представнику понуђача, који га обавезно доставља у понуди. 

 


