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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник Републике Србије” бр. 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 1 заведене под бројем XXV-404-4/18-3 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку које је заведено под бројем XXV-404-4/18-3, 

припремљена је: 

 

Измењена конкурсна документација за јавну набавку радова 

на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2 

 

Шифра: ОП-1/2018 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке су радови на пословном простору на адреси Кеј жртава 

рације број 2, у Новом Саду. Ознака из општег речника набавке: 45454000-4 Радови на 

реконструкцији. 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

Налази се у поглављу VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ, под 

тачком 2. образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни. 

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Конкурсна документација НЕ САДРЖИ техничку документацију ни планове. 

Пожељно је да сви понуђачи прегледају објекат на коме ће се изводити радови.  

Заинтересовано лице може прегледати објекат на коме ће се изводити радови, радним 

данима, у периоду од 10 до 14 часова, уз претходну пријаву. 

Пријава за преглед објекта се доставља путем електронске поште, на адресу 

srdjan.crkvenjakov@uprava.novisad.rs и milana.nadaski@uprava.novisad.rs, са назнаком „Пријава 

за преглед објекта за ОП-1/2018“ и мора садржати: назив, адресу седишта, број телефона, 

адресу електронске поште и податке о овлашћеном лицу заинтересованог лица (име и 

презиме, број личне карте и од кога је издата) и списак лица која ће прегледати објекат у име 

заинтересованог лица, најмање један дан пре планираног дана обиласка, а Наручилац 

одређује термин када ће омогућити обилазак и о томе путем електронске поште обавестити 

подносиоца захтева.  

Лицима која нису поднела уредну пријаву за обилазак објекта неће бити омогућен 

обилазак објекта. 

Лица која су пријављена за обилазак објекта треба да дођу у заказано време на адресу 

објекта. 
 
  

mailto:srdjan.crkvenjakov@uprava.novisad.rs
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗАКОН) И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 УСЛОВ ДОКАЗ 

1.  

Да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Закона); 

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 

изјаве, дат је у поглављу VI тачка 5.). 

2.  

Да он и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

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

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 

изјаве, дат је у поглављу VI тачка 5.). 

3.  

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној 

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

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 

изјаве, дат је у поглављу VI тачка 5.). 

4.  

Понуђач је дужан да при састављању понуде 

изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. 

ст. 2. Закона). 

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 

изјаве, дат је у поглављу VI тачка 5.). 

5.  

Додатни услов: понуђач је остварио пословни приход 

од најмање 22.000.000,00 динара током 2017, 2016. и 

2015. године 

БОН-ЈН –односно Извештај о бонитету за јавне 

набавке, Агенције за привредне регистре, за  2017, 

2016. и 2015. годину (уколико АПР није завршио 

податке за 2017. годину доставити извештај који 

се односи на 2015. и 2016. годину и фотокопију 

биланса стања и успеха за 2017. годину) 

6.  

Додатни услов: Понуђач у року од три године пре 

објављивања позива за подношење понуде није био 

неликвидан дуже од четири дана узастопно (може да 

буде у блокади више пута током наведеног периода, 

али ни једна блокада не сме трајати дуже од 4 

узастопна дана). Услов се односи на сваког од 

учесника у заједничкој понуди и на све подизвођаче. 

 

Фотокопија потврде Народне банке Србије. 

 

7.  

Додатни услов: да над понуђачем није покренут 

поступак стечаја или ликвидације, односно 

претходни стечајни поступак. Услов се односи на 

сваког од учесника у заједничкој понуди и на све 

подизвођаче. 

 

Фотокопија потврде Агенције за привредне 

регистре, издата после објављивања позива за 

подношење понуда. 

8.  

Додатни услов у погледу пословног капацитета:  

1. Да понуђач испуњава услове стандарда ISO 9001, 

ISO 14001 и OHSAS 18001; 

2. Да је понуђач у претходних три године пре 

објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки извео радове на 

реконструкцији објеката у двострукој вредности 

понуђене цене за ову јавну набавку. У обзир ће 

бити узети само радови које је понуђач (или неко 

од чланова групе понуђача уколико је реч о 

1. Фотокопије важећих сертификата. 

2. Потврда наручиоца издатa на обрасцу 

(Образац потврде, дат је у поглављу VI тачка 

8.), да је понуђач извео уговорене радове у 

уговореном квалитету и роковима. Потврда 

мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица издаваоца потврде или лица које је он 

овластио, али се у том случају мора 

доставити и овлашћење потписника. 

(Потврда не мора бити издата на обрасцу 
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 УСЛОВ ДОКАЗ 

заједничкој понуди) изводио непосредно (дакле, 

не рачунају се радови које је извео неко из групе 

у којој је понуђач био члан у референтном послу 

или неко од подизвођача); 

уколико садржи све податке које предвиђа 

образац), 

3. У случају да су радови изведени у оквиру 

групе понуђача, уз доказе наведене у 

претходним тачкама се доставља и споразум 

о заједничкој понуди у коме мора бити 

наведен опис послова сваког од понуђача из 

групе понуђача у извршењу уговора. 

9.  

Додатни услов у погледу кадровског капацитета:  

Да понуђач, од пре дана објављивања Позива за 

подношење понуда располаже са најмање осамнаест 

лица на пословима који су у вези са јавном набавком, 

од тога, најмање:  

1. одговорни извођач радова грађевинске или 

архитектонске струке-извођачка лиценца ИКС 400 

или 401 или 410 или 411 или 412 или 413- 1 

2. одговорни извођач радова машинске струке-

извођачка лиценца ИКС 430- 1 

3. одговорни извођач радова елeктротехничке струке-

извођачка лиценца ИКС 450- 1 

4. одговорни извођач радова елeктротехничке струке-

извођачка лиценца ИКС 451- 1 

5. гипсар-монтер - 2 

6. зидар - 1 

7. керамичар - 2 

8. молер - 2 

9. подополагач – 1 

10. радник на инсталацији водовода и канализације – 1 

11. радник за машинску инсталацију (грејање и 

хлађење) – 2 

12. радник за електроинсталацију  - 2, 

13. радник који је стручно оспособљен за рад са 

инструментом за испитивање громобрана и НН 

електроинсталације-1. 

Под термином „располаже“ подразумева се сваки 

прописима дозвољени начин ангажовања кадрова (и 

радни однос и рад ван радног односа). 

Изјава о кључном техничком особљу (Образац 

изјаве, дат је у поглављу VI тачка 7.) у којој су 

наведена лица који испуњавају наведене услове, а 

која ће бити одговорна и непосредно ангажована 

на извршењу уговорних обавеза насталих по 

основу ове јавне набавке, разврстаних по 

траженим групама, са наведеним именима и 

презименима и стручном спремом сваког радника 

и пословима на које су распоређени, потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверен 

печатом понуђача. 

10.  

Додатни услов у погледу техничког капацитета, тј. да 

понуђач има у власништву или закупу (лизингу, 

најму и сл...) најмање: 

1. машину за машинско глетовање, 

2. жирафу за шмирглање са усисивачем, 

3. машину за наношење боје прскањем, 

4. самонивелишући ласерски уређај,, 

5. покретне лакомонтажне платформе, 

6. сдс бушилице, 

7. шрафилице за сувомонтажне радове, 

8. пулс ударни пиштољ, 

9. маказе за тачкасто спајање профила, 

10. инструмент за тестирање електроинсталације тзв. 

тестер  

Сва опрема мора бити исправна и безбедна за рад.  

Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 

изјаве, дат је у поглављу VI тачка 5.). 

 

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

достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 

75. став 1. тач. 5) Закона (уколико је предвиђен), дужан је да достави понуђач из групе 

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



 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

јавна набавка радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2 

 шифра: ОП-1/2018 

_____________________________________________________________________________ 

 

Страна 7 од 70 

 

услова. ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим уколико је другачије прописано 

поглављем IV конкурсне документације. 

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

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

75. став 1. тач. 5) Закона (уколико је предвиђен), за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача. Понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача 

(Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног 

лица подизвођача и оверену печатом. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

фотокопија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

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

увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа. 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

С обзиром да је Наручилац предвидео да понуђачи као доказ испуњености појединих 

услова, достављају изјаву из члана 77. став 4. овог закона, Наручилац ће пре доношења 

одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражити да 

достави фотокопију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид 

оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа. Докази који се могу захтевати 

су пописне листе, копије саобраћајних дозвола за возила, полисе осигурања возила, уговори о 

закупу опреме, М обрасци, докази о исплати зарада или других примања и сл. Наручилац 

доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи 

достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће 

доказе из других поступака јавних набавки. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

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

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

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

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

електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 

изворном електронском облику. 

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

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

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

надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 
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Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

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

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

документује на прописани начин. 

У случају сумње или системом случајног узорка, Комисија за јавну набавку може 

тражити додатне доказе о испуњености свих или појединих услова или у том циљу извршити 

увид код понуђача и одбити понуду понуђача који у остављеном року не достави тражене 

доказе, не омогући увид или достављени докази (и/или увид) не докажу да понуђач испуњава 

услове. 

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, 

односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова. Обавезни услови су услови 

прописани чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. 
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најниже понуђене 

цене“ тако што ће се упоређивати укупне понуђене цене без ПДВ-а. 

 

 

2. Уколико Наручилац добије две или више понуда са једнаким, најнижим ценама, 

Наручилац ће, између најповољнијих понуда изабрати понуду понуђача који је понудио 

краћи рок за извођење радова, а уколико је и то исто, биће изабрана понуда понуђача који 

је понудио најдужи гарантни рок, а уколико је чак и то исто, биће изабрана понуда 

понуђача који има већи кадровски капацитет, односно више запослених. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на 

пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, шифра: ОП-1/2018. 

  

1. Општи подаци о понуђачу 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

 ПИБ:  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

2. Понуду подноси:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

уколико понуду подноси група понуђача. 
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3. Подаци о подизвођачу  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

Напомена:  
 

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 
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4. Подаци о учеснику у заједничкој понуди 

1) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

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

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

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5. Цена и остали релевантни подаци 

 

Укупна цена без ПДВ-а  _____________________ динара 

Укупна цена са ПДВ-ом _____________________ динара 

Рок и начин плаћања 
45 дана од дана достављања привремене или 

окончане ситуације 

Рок важења понуде __ дан/а (не краћи од 30 дана) 

Рок извођења радова __ дана (не дужи од 60 дана од дана увођења у посао) 

Укупан број запослених на дан 

подношења понуде 
__ запослених 

Гарантни рок __ године/а (не краћи од две године) 

Место извођења радова 
Место извођења радова је пословни простор на 

адреси Кеј жртава рације број 2, у Новом Саду. 

 

У понуђену цену су урачунати сви зависни трошкови које су везани за реализацију 

предметне јавне набавке. 

Јединичне цене исказане у Предмеру радова су фиксне и не могу се мењати.  

Понуда се подноси у свему према спецификацији Наручиоца. 

 

 

  
Потпис  

овлашћеног лица понуђача 

Дана ______________ 
 

М.П. 
______________________________________ 

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

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

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

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 

ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

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

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

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ И ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА (ПРЕДМЕР РАДОВА) 

 

r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

  PLANIRANI RADOVI U PROSTORU                 

I RUŠENJA I DEMONTAŢE                 

1 

Rušenje pregradnih zidova od GK ploča 

debljine 12.0cm.  Šut prikupiti, izneti, 

utovariti na kamion i odvesti na deponiju, 

udaljenu do 15km. U cenu ulazi i 

pomoćna skela. 

                

  Obračun po m² zida.                 

    m² 50,00             

2 

Rušenje zidnih keramičkih pločica i 

skidanje tapeta. Obiti pločice i lepak do 

nivoa čvrste podloge . Šut prikupiti, izneti 

i utovariti na kamion i odneti na gradsku 

deponiju. 

                

  Obračun po m
2
 zidne keramike.                 

    m² 154,00             

3 

Demontaža obloga od GK ploča sa svim 

pripadajućim elementima noseće 

konstrukcije.Šut prikupiti, izneti i 

utovariti na kamion i odneti na gradsku 

deponiju. Sve komplet plaća se po metru 

kvadratnom obloge. 

                

  Obračun po m² obloge.                 

  (8.16+3.98+2.74) * 3.00 m² 226,00             

4 

Demontaža ventus prozora - bravarija (sa 

zaštitnom rešetkom) zajedno sa 

pripadajućim mehanizmom . 

                

  
Pozicija obuhvata prevoz sa odvozom na 

deponiju do deset kilometara udaljenosti. 
                

  Obračun po m² izvedene pozicije.                 

    m² 12,00             

5 Skidanje lepka sa poda (od keramičkih                 
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

pločica i toplog poda) i čeličnih trnova od 

konstrukcije kao i čišćenje podloge nakon 

izvršenih radova. 

  
Pozicija obuhvata prevoz sa odvozom na 

deponiju do 15 kilometara udaljenosti. 
                

  Obračun po m² izvedene pozicije.                 

    m² 220,00             

6 
Rušenje konstrukcije i obloge od termo 

panela sa dvorišne strane lokala. 
                

  
Pozicija obuhvata prevoz sa odvozom na 

deponiju do 15 kilometara udaljenosti. 
                

  Obračun po m izvedene pozicije.                 

    m² 74,15             

I UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŢE:                 

                    

II 
GRAĐEVINSKO ZANATSKI 

RADOVI 
                

1. ZIDARSKI RADOVI:                 

  

Malterisanje delova zidova nakon 

demontaža i rušenja - zidovi opeka i blok. 

Malterisati produžnim malterom u dva 

sloja. Pre malterisanja zidne površine 

očistiti i isprskati mlekom. Omalterisane 

površine moraju biti ravne, bez preloma i 

talasa, a ivice oštre i prave.  

                

  Obračun po m²                  

    m² 30,00             

1. UKUPNO ZIDARSKI RADOVI:                 

                    

2. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI                 

2.1. 

Gletovanje novoformiranih i postojećih 

zidova i plafona disperzivnim kitom.  

Pregledati i gitovati manja oštećenja i 

pukotine. Impregnirati i prevući 

                



 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

јавна набавка радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2 

 шифра: ОП-1/2018 

_____________________________________________________________________________ 

 

Страна 16 од 70 

 

r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

disperzivni git 3 puta. Sve površine brusiti 

mašinski pod reflektorom (gde nije 

moguće mašinski, šmirglati ručno) do 

potpuno glatkih površina. Obračun po 

metru kvadratnom gletovane površine. 

  Obračun po m² gletovane površine.                 

    m² 411,00             

2.2. 

Bojenje prethodno gletovanih i 

popravljenih zidova i plafona visoko 

kvalitetnom disperzivnom bojom  dva 

puta, otpornom na suvo i mokro brisanje, 

u tonu po izboru projektanta. Sve 

površine pre prvog bojenja premazati 

AKRIL EMULZIJOM, u svemu prema 

uputstvu proizvoĎača boje, propisima i 

normativima, komplet sa predradnjama za 

bojenje gletovanih zidova. 

                

  Obračun po m² bojene površine. m² 411,00             

2.3. 

Popravka - krpljenje  plafona nadstrešnice 

disperzivnim gitom za spoljne 

površine.Sve površine moraju biti 

ujednačene teksture. 

                

  Obračun po m²  površine nadstrešnice.                 

  nadstrešnica 11.375*1.08 = 12.28 m² 30,00             

2.4. 

Bojenje prethodno sanirane nadstrešnice 

kvalitetnom disperzivnom fasadnom 

belom bojom  dva puta, otpornom na suvo 

i mokro brisanje. Sve površine pre prvog 

bojenja premazati AKRIL EMULZIJOM, 

u svemu prema uputstvu proizvoĎača 

boje, propisima i normativima, komplet sa 

predradnjama za bojenje. 

                

  Obračun po m² bojene površine.                 

  nadstešnica 11.375*1.08 = 12.28 m² 30,00             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

  

Napomena: Molersko farbarske radove 

raditi u svemu prema tehničkim uslovima 

u skladu sa SRPS U.F2.013, SRPS 

U.F2.014. Za materijale koji nisu 

obuhvaćeni uslovima SRPS-a treba 

pribaviti ateste. IzvoĎač je dužan da 

primeni prvoklasan materijal, koji 

odgovara mestu i uslovima gradnje, boje i 

pigmenti moraju da budu otporni na 

svetlost. Ukoliko izvoĎač uporebi 

materijal za koji se atestom pokaže da nije 

kvalitetan, dužan je da ukloni loše 

izveden rad i o svom trošku izvede radove 

odgovarajućim i kvalitetnim materijalom. 

Materijal mora da odgovara još i SRPS 

H.K2.015, SRPS B.C1.030. Pre 

pristupanja bojenju izvoĎač je dužan da 

pregleda podlogu i upozori nadzornog 

organa na eventualne nedostatke. 

Molerski radovi se vrše ručno ili 

mašinski, premazivanjem ili prskanjem i 

vrši se više puta. Dobijeni ton mora da 

bude čist, ujednačen, da dobro pokriva 

podlogu, da bude bez tragova četki ili 

valjka. Svi završeci obojenih površina 

moraju da budu pravilni, boja ne sme da 

se ljušti ili otire. Ukoliko projektant to 

traži, izvoĎač je dužan da izvede uzorak 

minimalne površine 0,30m. Pri radu sa 

disperzivnim bojama se zabranjuje rad na 

temperaturi nižoj od +8 stepeni. 

Jediničnom cenom treba obuhvatiti: sav 

potreban rad i materijal, alat, lake 

pokretne skele za rad na visini većoj od 

2m, zaštita poda i čišćenje svih otpadaka i 
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

nečištoća, zaštita izvedenih radova do 

primopredaje. 

2. 
UKUPNO MOLERSKO FARBARSKI 

RADOVI: 
                

3. ČIŠĆENJE:                 

  

Završno čišćenje objekta i pranje prozora, 

vrata i podova. Obračunava se po m² neto 

površine prostorija, jedanput bez obzira 

na broj čišćenja. U ukupnu površinu 

uračunato je i čišćenje stepeništa i prilaza 

i sl. i neće se posebno plaćati. 

m² 210,00             

                    

3. UKUPNO ČIŠĆENJE:                 

                    

4. ENERGETIKA I RASVETA                 

4.1. 

Nabavka i ugradnja PNK 200 dubine 60 

milimetara sa spojnom opremom                                                           

TIP:PNK200 (RKS620 proizvoĎač OBO 

Beterman) ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 16             

4.2. 

Nabavka i ugradnja PNK 100 dubine 

60mm TIP: RKS610 sa spojnom 

opremom TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________                                                            

kom 40             

4.3. 
Nabavka i ugradanja kabla N2XH 3x1,5                

TIP:  N2XH 3x1,5mm2 
m' 960             

4.4. 
Nabavka i ugradnja kabla N2XH 3x2,5                  

TIP:  N2XH 3x2,5mm2 
m' 2228             

4.5. 
Nabavka i ugradnja kabla N2XH 5x2,5                

TIP:   N2XH 5x2,5mm2 
m' 22             

4.6. 

Nabavka i ugradnja ugradnih LED panela 

43W                    TIP:  Ezar EC1 PV1 

Opal 3900/84  PROIZVOĐAČ: OMS ili 

kom 36             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

odgovarajući TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

4.7. 

Nabavka i ugradnja LED spot sijalica 

dimabilnih sa rozetnom TIP:  LED spot 

dimabilna 12W 4000K OSRAM 973381 

ili odgovarajući TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 45             

4.8. 

Nabavka i ugradnja modula M2                           

TIP:  M2 komplet sa priključnicama i 

prekidačima-proizvoĎač LEGRAND ili 

odgovarajući TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________. 

Modul M2 komplet podrazumeva set 

modularnog tipa komplet sa doznom M2, 

nosačem M2, maskom M2 u beloj boji i 

sledećom opremom: 1 kom šuko II 

priključnica 16A 2M. 

kom 30             

4.9. 

Nabavka i ugradnja modula M3                               

TIP:  M3 komplet sa priključnicama i 

prekidačima-proizvoĎač LEGRAND ili 

odgovarajući TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________. 

Modul M3 komplet podrazumeva set 

modularnog tipa komplet sa doznom M3, 

nosačem M3, maskom M3 u beloj boji i 

sledećom opremom: 1 kom šuko II 

priključnica 16A 2M, 1 kom računarska 

RJ45 priključnica 1M, uz napomenu da su 

RJ45 moduli predviĎeni u delu 

„INSTALACIJA ZA RAČUNARE“ 

pozicija 4.4 

kom 12             

4.10. 

Nabavka i ugradnja modula M4                          

TIP:  M4 komplet sa priključnicama i 

prekidačima-proizvoĎač LEGRAND ili 

odgovarajući TIP:______________ 

kom 2             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

PROIZVOĐAČ_________________. 

Modul M4 komplet podrazumeva set 

modularnog tipa komplet sa doznom M4, 

nosačem M4, maskom M4 u beloj boji i 

sledećom opremom: 1 kom šuko II 

priključnica 16A 2M, 1 kom HDMI 

priključnica 1M, 1 kom računarska RJ45 

priključnica 1M, uz napomenu da su RJ45 

moduli predviĎeni u delu 

„INSTALACIJA ZA RAČUNARE“ 

pozicija 4.4. 

4.11. 

Nabavka i ugradnja modula M7                          

TIP:  M7 komplet sa priključnicama i 

prekidačima-proizvoĎač LEGRAND ili 

odgovarajući TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________. 

Modul M7 komplet podrazumeva set 

modularnog tipa komplet sa doznom M7, 

nosačem M7, maskom M7 u beloj boji i 

sledećom opremom: 2 kom šuko II 

priključnica 16A 2M, 1 kom Euro 

priključnica 1M, 2 kom računarska RJ45 

priključnica 1M, uz napomenu da su RJ45 

moduli predviĎeni u delu 

„INSTALACIJA ZA RAČUNARE“ 

pozicija 4.4. 

kom 27             

4.12. 
Nabavka i ugradnja ventilatora FI100                  

TIP:  Fi100 
kom 7             

4.13. 

Nabavka i ugradnja prekidača-proizvoĎač 

LEGRAND ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________.. 

Prekidač podrazumeva set modularnog 

tipa komplet sa doznom M2, nosačem 

M2, maskom M1 u beloj boji i sledećom 

kom 17             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

opremom: 1 kom prekidač običan 16A 

1M. 

4.14. 

Nabavka i ugradnja dimera za LED 

LEGRANT ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________. 

kom 6             

4.15. 

Nabavka i ugradnja LED svetiljki  

PLAST OPAL 1100/84 12W LED EC1-

OMS ili odgovarajući-

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 8             

4.16. 

GRO razvodni ormar komplet oprema 

PROIZVOĐAČ: SCHRACK ili 

odgovarajući TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________. 

kom 2             

 

Isporuka, montaža i povezivanje glavnog 

razvodnog ormana (GRO), dimenzija 800 

x 1200 x 300 mm (ŠxVxD), stepena 

zaštite IP66, tip WSM12080300, marke 

Schrack, ili odgovarajući, opremljen 

ramom za ugradnju modularne opreme, 

maskama za zatvaranje modularne 

opreme, ušicama za dodatno pričvršćenje 

za zid, nosačem dokumentacije A4, 

kompletno povezanog, označenog i 

ispitanog, opremljena sa sledećom 

opremom:  

kompl. 1       

 
 - priključne stezaljke za L1, L2, L3, N i 

PE, za kvadraturu 16 mm2  
kom. 5       

 

 - glavni kompakt prekidač ormana, 3p, 

100 A, termomagnetno dejstvo, tip MC1, 

sa ručkom na vratima i produženim 

pogonom, marke Schrack ili odgovarajući 

kom. 1       

  - naponska špulna za isključenje glavnog kom. 1       
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

prekidača ormana, kom. napon 230 VAC, 

marke Schrack ili odgovarajući 

 

 - blok prenaponske zaštite, 3P+N, klasa 

zaštite B+C, marke OBO Bettermann, ili 

odgovarajući 

kom. 1       

 

 - minijaturni automatski prekidač, 1p, 

16A, B, 6kA, marke Schrack ili 

odgovarajući 

kom. 30       

 

 - minijaturni automatski prekidač sa 

integrisanom diferencijalnom zaštitom od 

30 mA, 2p, 16A, B, 6kA, marke Schrack 

ili odgovarajući 

kom. 4       

 

 - minijaturni automatski prekidač, 1p, 

10A, B, 6kA, marke Schrack ili 

odgovarajući 

kom. 15       

 

 - minijaturni automatski prekidač, 1p, 

6A, B, 6kA, marke Schrack ili 

odgovarajući 

kom. 4       

 
 - signalna LED sijalica zelena 230V 

fi22mm, marke Schrack ili odgovarajući 
kom. 3       

 
 - kontaktor 25A, 3p, kom. napon 230 

VAC, marke Schrack ili odgovarajući 
kom. 1       

 

 - grebenasta preklopka 1-0-2, 1p, 16A, za 

ugradnju na vrata, 6kA, marke Schrack ili 

odgovarajući 

kom. 1       

 
 - Fotorele sa sondom, marke Schrack ili 

odgovarajući 
kom. 1       

 

 - pečurkasti taster, NO+NC, fi 40 mm, 

crveni, za ugradnju na vrata ormana, sa 

žutom natpisnom pločicom, marke 

Schrack ili odgovarajući 

kom. 1       

 

 - sitan montažni materijal (redne 

stezaljke, P/F provodnici, hilzne, 

papučice, pvc vezice, spirale, oznake, 

kompl. 1       
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

natpisne pločice, …) 

          

4.17. 

Panik rasveta TIP 2921 LED 1,3W 

PROIZVOĐAČ OMS-UNOLUX ili 

odgovarajući TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 10             

4.18. 
isporuka i ugradnja svetiljke iznad 

ogledala „Strela“ 13w 
kom 3             

4.19. 
nabavka i ugradnja kabla N2XH 5x6 za 

napajanje ormana 
m' 50             

4.20. 

Izrada i izjednačavanja potencijala KIP 

kutija sa provodnicima 4mm2 i dovodnim 

provodnikom 6mm2 do RO 

kom 3             

4. 
UKUPNO ENERGETIKA I 

RASVETA 
                

                    

5. PROTIVPOŢARNE INSTALACIJE                 

                    

 
Instalacija za detekciju poţara                  

5.1. 

Isporuka i ugradnja zonske 

konvencionalne centrale za detekcijui 

dojavu požara sa 8 zona sa jedinicom za 

napajanje, sa konzolom za upravljanje 

centralom, sa LED indikatorima, u kutiji 

sa poklopcem sa akumulatorima za 

neprekidan rad od 72 sata u mirnom 

režimu i 30 minuta u alarmu  u slučaju  

prekida napajanja iz gradske mreže.   TIP: 

UTC Fire&Security 1X-F8 + akumulatori 

2 kom 

kom 1             

5.2. 

Isporuka  i ugradnja optičkog 

konvencionalnog detektora dima sa 

podnožjem                                               

TIP: UTC Fire&Security DP721I + 

kom 15             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

DB702 

5.3. 

Isporuka i ugradnja konvencionalnog 

termičkog detektora požara sa podnožjem                            

TIP:  UTC Fire&Security DT713-5 + 

DB702 

kom 1             

5.4. 

Isporuka  i ugradnja ručnog 

konvencionalnog javljača požara za 

unutrašnju montažu                

TIP: UTC Fire&Security DMN700R100-

KITR 

kom 3             

5.5. 

Isporuka  i ugradnja paralelnog indikatora 

požara za detektore ugraĎene u spuštenom 

plafonu i u zatvorenim prostorijama                                     

TIP:  AI673 

kom 6             

5.6. 

Isporuka  i ugradnja sirene za dojavu 

požara za unutrašnju montažu sa 

bljeskalicom                    

TIP:  ASC366 

kom 2             

5.7. 

Isporuka  i ugradnja sirene za dojavu 

požara za spoljašnju montažu sa 

bljeskalicom                   

TIP:  ASC367 

kom 1             

5.8. 

Isporuka i postavljanje bezhalogenog 

signalnog kabla za povezivanje opreme 

sistema za detekcijui dojavu požara                                   

TIP:  JH(St)H 1x2x0,8mm 

m' 305             

5.9. 

Isporuka i postavljanje bezhalogenog 

kabla za napajanje centrale sistema za 

detekciju i dojavu požara                                                             

TIP:  N2XH 3x1,5mm2 

m' 26             

5.10. 

Isporuka i postavljanje vatrootpornog 

kabla za priključenje sirena na centralu za 

detekciju i dojavu požara i za isključenje 

ventilacije u objektu   

m' 48             
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Страна 25 од 70 

 

r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

TIP:  JE-H(St)H FE180 E90 2x2x0,8mm 

5. 
 UKUPNO PROTIVPOŢARNA 

INSTALACIJA 
                

                    

II 
UKUPNO GRAĐEVINSKO 

ZANATSKI RADOVI 
                

III 
GRAĐEVINSKO ARHITEKTONSKI 

RADOVI 
                

1. TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE                 

1.1. 

Demontaža stare instalacije, montaža 

nove instalacije i klima ureĎaja, 

vakumiranje, dodatno punjenje gasom, 

puštanje u rad.  

kom. 5,00             

1.2. 
Montaža panelnih radijatora sa ventilom i 

navijkom 
kom. 21,00             

1.3. 

Isporuka i montaža crnih cevi za centralno 

grejanje  (za preradu cevne mreže, nove 

veze za grejna tela, popravka i zamena 

isečenih deonica), uključujući i materijal 

za montažu cevi, kao što su: konzole, 

vešalice, obujmice, rozetne, elektrode za 

zavarivanje, hamb. lukovi itd.     DN20                                                                          

DN25                                                                         

DN32                                                                           

DN40                                                                         

DN65 

m'     m'     

m'     m'     

m' 

51             

36             

48             

24             

24 

            

1.4. 

Hladna proba se vrši probnim pritiskom 

od 6 bar mereno u podstanici u trajanju od 

24 h. Dopušteni  pad pritiska max 0.15 

bar. 

pauš. 1,00             

  

Pripremno završni radovi, pražnjenje 

instalacije i nakon montaže radijatorskog 

grejanja na postojeće vertikale, ponovno 

punjenje instalacije i regulacije 

pauš. 1,00             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

instalacije. 

1. 
UKUPNO TERMOTEHNIČKE 

INSTALACIJE 
                

                    

2 VODOVOD I KANALIZACIJA                 

2.1. GRAĐEVINSKI RADOVI                 

2.1. 

Blombiranje postojećih priključaka na 

vodovodnoj i kanalizacionoj mreži: 

Izvršiti blombiranje postojećih 

priključaka na vodovodnoj i 

kanalizacionoj mreži, na mestima gde je 

potrebno. Na vodovodnoj mreži izvršiti 

„čepovanje“ u zidu. Na kanalizacionoj 

mreži zatvoriti sve postojeće priključke 

koji se više ne koriste. 

                

  Obračunava se i plaća po komadu.                 

  kanalizacija kom. 3,00             

  vodovod kom. 3,00             

2.1. UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:                 

2.2. KANALIZACIJA                 

2.2.1. 
Demontaža kanalizacionih cevi svih 

profila. 
                

  Plaća se po m' demontirane cevi.                 

    m' 20,00             

2.2.2. 

Nabavka i montaža nove kanalizacione 

mreže. Obračunava se i plaća po m' 

montirane i ispitane mreže, mereno po 

osovini cevi i fazonskih komada, zajedno 

sa svim neophodnim probijanjem zidova, 

štemovanjem i eventualnom skelom. 

                

  Obračun po m' cevi.                 

  

DN 50                                                                        

DN75                                                                       

DN110                                                                      

m'     m'     

m'     m' 

5                 

6                 

6                 
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

DN160 3 

                    

2.2.3. Nabavka i montaža gume ispod WC šolje                 

  Obračun po komadu                 

    kom 3,00             

2.2.4. 
Nabavka i montaža novog horizontalnog 

slivnika Ø 50 mm. Sa ch rešetkom 
                

  Obračun po komadu                 

    kom 4,00             

2.2.5. 
Priključak kondezata na odvod od 

sudopere i umivaonika pre sifona. 
                

  
Plaća se po broju komplet izvedenih 

priključaka. 
                

    kompl. 4,00             

2.2.6. 

Priključak na postojeću kanalizaciju 

(podrazumeva i prateće graĎevinske 

radove, štemanja, rušenja i probijanja kao 

i zatvaranja , dobetoniravanja ili 

zaziĎivanja prodora radi ostvarivanja veze 

postojeće i novoprojektovane 

kanalizacije). 

                

  
Plaća se po broju komplet izvedenih 

priključaka. 
                

    kompl. 8,00             

2.2.7. 

Ispitivanje ispravnosti i kvaliteta 

instalacija kanalizacije, koje prolaze kroz 

predmetni poslovni prostor ili po plafonu 

istog. U poziciju je uključeno čišćenje i 

premazivanje odgovarajućim zaštitnim 

sredstvima, kao i dodatno osiguranje 

spojeva kanalizacionih cevi i fazonskih 

delova. 

                

  Obracun po m'.                 

    m' 20,00             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

2.2. UKUPNO KANALIZACIJA:                 

2.3. VODOVOD                 

2.3.1. Demontaža postojeće vodovodne  mreže.                  

  
Obračunava se i plaća po metru dužnom 

cevovoda. 
                

    m' 10,00             

2.3.2. 

Nabavka matreijala i montaža novog 

razvoda vodovodne mreže .Cenom je 

obuhvaćena skela za montažu te 

probijanje otvora u zidovima i plafonima, 

sva potrebna štemovanja i osigaranja cevi 

u suvomontažnim zidovima, i sve je 

obuhvaćeno cenom dužnog metra cevi. 

Celokupna vodovodna instalacija pre 

zatvaranja žljebova i malterisanja mora 

biti ispitana na pritisak od 8 bara prema 

važećim propisima. 

                

  
Obračunava se i plaća po metru dužnom 

montirane vodovodne cevi. 
                

   Ø 20x2.8  - unutrašnji prečnik 14.4 m' 35,00             

2.3.3. 
Nabavka i ugradnja - Ravni propusni 

ventili 
                

  Plaća se po komadu montiranog ventila.                 

  Ø20 kom. 4,00             

2.3.4. Nabavka i ugradnja - Ugaoni ''EK'' ventil                 

  Plaća se po komadu montiranog ventila.                 

    kom. 4,00             

2.3.5. 

Ispitivanje na vododrživost. Vodovodna 

mreža se ispituje na radni pritisak od 8 

bara, u trajanju od 6-8 časova (bez 

gubitka pritiska u manometru). 

Obračunava se i plaća po metru dužnom 

cevovoda. 
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

    m1 35,00             

2.3.6. Priključak na postojeću vodovodnu mrežu                 

  
Plaća se po broju komplet izvedenih 

priključaka. 
                

    kompl. 7,00             

2.3.7. 

Dezinfekcija celokupne vodovodne mreže 

hlornim rastvorom (30 gr aktivnog hlora 

na 1 m3 vode). Dezinfekcija približno 

traje oko 3 časa. Nakon izvršene 

dezinfekcije, celokupnu vodovodnu 

mrežu treba dobro isprati čistom vodom, 

dok se ne izgubi miris hlora. 

                

  Obračun paušalno.                 

    pauš. 1,00             

2,3. UKUPNO VODOVOD                  

                    

3. SUVOMONTAŢNI RADOVI                 

3.1. 

Nabavka i montaža mineralnog spuštenog 

plafona u rasteru dimenzija 

600x600x15mm, tip SAHARA Board ili 

odgovarajuće TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________. 

Spojevi dve ploče mineralnog plafona 

upušteni u odnosu na površinu ploče. 

Uzorak odobriti sa projektantnom ili 

predstavnikom Naručioca. U cenu 

uračunata podkonstrukcija, mineralne 

ploče i upotreba skele, kao i svih 

potrebnih alata i pribora neophodnih za 

rad. Obračun po m². 

                

  Obračun po m² postavljene površine.                 

    m² 210,00             

3.2. 
Jednostruko oblaganje plafona običnim 

gipskarton pločama d=12,5mm na 
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Страна 30 од 70 

 

r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

metalnoj potkonstrukciji. Potkonstrukciju 

čine C profili u  jednom pravcu i U profili 

u drugom, a kačenje je izvršeno direkno 

preko vešaljki (visina spuštanja od 14cm 

do 2m). Iznad plafona se provodi 

instalacija, a spojevi se ispinjavaju i 

gletuju.Radovi se u svemu obavljaju 

prema Rigips-ovim standardima i 

uputstvima .  Plafon izvesti u svemu po 

uputstvu proizvodjača. U cenu uključena 

nabavka i ugradnja podkonstrukcije, 

gipskartonske ploče i ostali neophodan 

materjal za kačenje kao i upotreba skele i 

svih potrebnih alata i pribora neophodnih 

za rad. Obračun po m². 

  Obračun po m².                 

    m² 30,00             

3.3. 

Jednostruko oblaganje plafona mokrih 

čvorova vlagootppornim gipskarton 

pločama d=12,5mm na metalnoj 

potkonstrukciji. Potkonstrukciju čine C 

profili u  jednom pravcu i U profili u 

drugom, a kačenje je izvršeno direkno 

preko vešaljki (visina spuštanja od 14cm 

do 2m). Iznad plafona se provodi 

instalacija, a spojevi se ispinjavaju i 

gletuju.Radovi se u svemu obavljaju 

prema Rigips-ovim standardima i 

uputstvima .  Plafon izvesti u svemu po 

uputstvu proizvodjača. U cenu uključena 

nabavka i ugradnja podkonstrukcije, 

gipskartonske ploče i ostali neophodan 

materjal za kačenje kao i upotreba skele i 

svih potrebnih alata i pribora neophodnih 

za rad. Obračun po m². 
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

  Obračun po m².                 

    m² 12,00 18,00 21,60 216,00 259,20     

3.4. 

Oblaganje zidova gipskarton pločama 

(d=12,5mm) na metalnoj pocinkovanoj 

podkonstrukciji sa ispunom od mekog 

staklene vune umotane u parnu branu. 

Obloga je jednostruka. Pozicija uključuje 

sve pripremne radove, montažu 

podkonstrukcije i ploča, ispunu spojnica, 

utiskovanje bandaž trake i gletovanje 

spojeva.  Spoljni uglovi se štite 

aluminijumskom ugaonom zaštitnom 

šinom ili Alux trakom. Radovi se u svemu 

izvode prema Rigips-ovim standardima i 

uputstvima za izradu. U cenu je uračunat 

sav potreban materijal, rad, alat i skela. 

                

  Obračun po m²                  

    m² 380,00             

3.5. 

Montaža gipskarton pregradnih zidova  na 

jednostrukoj metalnoj pocinkovanoj 

potkonstruciji, sa termoizolacijom i 

jednostrukim oblaganjem gipskarton 

pločama (d=12,5mm).Pozicija uključuje 

sve pripremne radove, montažu, ispunu 

spojnica, utiskivanje bandaž trake, 

gletovanje spojeva. Spoljni uglovi se štite 

aluminijumskom ugaonom zaštitnom 

šinom ili Alux trakom. Radove u svemu 

izvesti prema Rigips-ovim uputstvima i 

standardima. U cenu je uračunat sav 

potreban materijal, rad, alat i skela. 

                

  Obračun po m²                  

    m² 18,00             

3 UKUPNO SUVOMONTAŢNI                 



 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

јавна набавка радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2 

 шифра: ОП-1/2018 

_____________________________________________________________________________ 

 

Страна 32 од 70 

 

r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

RADOVI: 

                    

4 PODOPOLAGAČKI RADOVI                  

4.1. 

Nabavka i postavljanje podne obloge od 

itisona, tipa „Desso libra lines“ ili 

odgovarajući TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ na 

novoprojektovane pozicije. Na 

pripremljenu i suvu podlogu zalepiti 

itison od sintetičkih vlakana (negorivih) 

odgovarajućim lepkom. Boju i obradu 

podne površine potvrditi sa nadzornim 

organom i/ili predstavnikom Naručioca. 

Strogo se pridržavati svih detalja i opisa 

od dobavljača. 

                

  Obračun po m
2
 poda                 

    m² 20,00             

4.2. 

Nabavka i ugradnja sokle od itisona  u 

visini do 10cm uz novopostavljeni itison. 

Spojeve sa postojećom soklom uraditi 

pedantno. 

                

  Obračun po m' sokle.                 

    m' 30,00             

4.3. 

Nabavka i ugradnja gumene podloge za 

dečije igralište od antitraumatskih 

gumenih ploča.Dimenzije 30x30 (60x60) 

d 2cm (1cm). Obračun po m2 ugraĎenog 

elementa. 

                

  Obračun po m²                  

    m² 30,00             

4 
UKUPNO PODOPOLAGAČKI 

RADOVI: 
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

5 KERAMIČARSKI RADOVI                  

5.1. 

Nabavka, transport i postavljanje podne 

granitne keramike, dimenzija 60x30x1.5 

cm I A klase, protivklizne. lepljenjem 

fleksibilnim cementnim lepkom klase S2, 

fuga maksimalno 3mm (+/- 1mm). 

Fugomal po izboru nadzornog organa 

(Naručioca), slog i diletacije prema 

osnovi poda iz projekta ili po izborui 

projektanta-Naručioca. Podlogu 

prethodno očistiti i pripremiti za 

nanošenje lepka. Postavljanje 

aluminijumskih lajsni gde su neophodne 

prema spekifikacijama proizvoĎača. 

                

  Obračun po m² poda.                 

    m² 188,00             

5.2. 

Nabavka i postavljanje sokle od podne 

granitne keramike, visine do 10 cm, na 

lepak sa završnom lajsnom.  

                

  Obračun po m' sokle.                 

    m' 90,00             

5 

Nabavka, transport i postavljanje podne 

keramike, dimenzija 30x30x1.05 cm I A 

klase. lepljenjem fleksibilnim cementnim 

lepkom, fuga 3mm (+/- 1mm), fugomal u 

svetlom tonu po izboru projektanta-

nadzornog organa. Podlogu prethodno 

očistiti i pripremiti za nanošenje lepka. 

Slog i dilatacije prema osnovi poda iz 

projekta odn. po nalogu projektanta-

nadzornog organa. Soklu iseći od podnih 

pločica visine 10cm. 

                

  Obračun po m² poda.                 

    m² 23,00             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

5 

Nabavka i postavljanje zidne 

keramike,dimenzija 30x30x1.05cm I A 

klase lepljenjem fleksibilnim cementnim 

lepkom, fuga 2mm (+/- 1mm), fugomal u 

svetlom tonu po izboru projektanta-

nadzornog organa. Podlogu prethodno 

očistiti i pripremiti za nanošenje lepka. 

Dilatacione fuge, kao i ivične, odn. 

ugaone završetke uraditi sa brušenim 

V2A zaštitnim ugaonim profilima. 

Unutrašnje uglove obraditi akrilnim 

silikonom. Obračun po metru kvadratnom 

zida. 

                

  Obračun po m² zida.                 

    m² 70,00             

  
Napomena: u cenu svih keramičarskih 

radova moraju se uračunati pločice, 

lepak, fug masa i završne lajsne. 

                

5 
UKUPNO KERAMIČARSKI 

RADOVI: 
                

                    

6 
GRAĐEVINSKA ALUMINARIJA I 

BRAVARIJA 
                

6.1. 

Izrada i ugradnja fasadnih aluminijumskih  

prozora sa dvorišne strane. Prozor od alu-

profila sa termo prekidom eloksirani u 

tonu postojeće aluminarije, zastakljeni 

termopan staklima 4+12+4 mm. Visina 

svih prozora je 77 cm, a dužina od 2 do 4 

m. Vertikalna podela je na 50cm, a u 

svakom polju (6 polja) se otvara samo 

jedan segment, dok su ostala polja fiksna. 

Prozor opskrbljen svim neophodnim 

okovima za pravilno funkcionisanje. 
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

Otvaranje prema šemi. U cenu je 

uračunata nabavka, transport i ugradnja. 

Mere obavezno uzeti na licu mesta pre 

izrade prozora. 

  Obračun po m².                 

    m² 14,50             

6.2. 

Izrada zaštitne rešetke na prozorima sa 

dvorišne strane. Visina rešetke je 78cm, 

vertikalna podela osovinski na 12 cm. 

Ram je metalni flah i ankerisan u zidove, 

a vertikale su od punog gvožĎa prečnika 

10mm. U cenu uračunata izrada, ugradnja 

i bojenje zaštitnom i završnom bojom. 

Rešetka se sastoji od 6 segmenata u 

rasponima od 2 do 4m. 

                

  Obračun po m².                 

    m² 14,50             

6.3. 

Nabavka i ugradnja višedelne unutrašnje 

pregrade  od eloksiranih aluminijumskih 

profila koja se sastoji od vrata i fiksnih 

delova sa ispunom od ravnog flot stakla 

debljine d=6 mm. Profil rama bez termo 

prekida, snabdeven je unutrašnjim 

potrebnim ojačanjem od čelika.Završna 

obrada je eloksaža, ton natur aluminijum. 

Vrata opremljena svim neophodnim 

okovima za pravilno funkcionisanje. U 

zoni iznad spustenog plafona pregrada 

nema ispunu. 

                

  Obračun po m².                 

    m2 19,00             

6.4. 

Izrada i ugradnja jednokrilnih unutrašnjih 

vrata u ramu od eloksiranih 

aluminijumskih profila sa ispunom od 
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Страна 36 од 70 

 

r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

aluminijumskog panela d=20 mm. Profil 

rama bez termo prekida. Završna obrada 

je eloksaža - ton natur aluminijum. Profili 

su opremljeni trajnim zaptivkama, 

lajsnama. Kvake su od prohroma. Vrata 

opremljena svim neophodnim okovima za 

pravilno funkcionisanje. U zoni iznad 

spustenog plafona pregrada nema ispunu.  

  Obračun po komadu ugraĎene pozicje                 

   62/200 cm kom. 1,00             

   71/220 cm kom. 3,00             

   75/220 cm kom. 1,00             

   90/220 cm kom. 2,00             

6.5. 

Izrada i ugradnja fasadnih aluminijumskih  

vrata (samo krilo) uličnog portala. Alu-

profila sa termo prekidom eloksirani u 

tonu postojeće aluminarije , zastakljena 

termopan staklima 4+12+4 mm. 

Opskrbljena svim neophodnim okovima 

za pravilno funkcionisanje, vertikalnim 

rukohvatom, bravom i mehanizmom za 

automatsko zatvaranje vrata. U cenu je 

uračunata nabavka, transport i ugradnja. 

                

  Obračun po komadu ugraĎene pozicje                 

   100/210 cm kom. 1,00             

6.6. 

Izrada zaštitnih ploča kao poklopce otvora 

za podrum od čeličnog rebrastog lima po 

kojima se može gaziti. Ploče moraju biti 

fiksirane u podlogu i ne mogu se 

pomerati. Ploče pre ugradnje moraju da se 

premažu zaštitnom i završnom bojom. 

                

  Obračun po m².                 

    m² 7,00             

6 UKUPNO GRAĐEVINSKA                 
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Страна 37 од 70 

 

r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

ALUMINARIJA I BRAVARIJA: 

III 
UKUPNO - GRAĐEVINSKO 

ARHITEKTONSKI RADOVI 
                

IV INSTALACIJE                 

                    

1. SANITARIJE                 

                    

1.1. 

Nabavka i montaža komplet WC šolje -

monobloka u čiji sastav ulazi:- šolja od 

fajansa u boji po želji Naručioca,- 

bešumni niski ispirač - daska sa 

poklopcem od tvrde plastike,- gumena 

navlaka sa obujmicom za spoj šolje sa 

plastičnom cevi za ispirač, 

                

  
Obračun po komadu komplet montirane i 

ispitane WC šolje. 
                

   - sa  odvodom u pod kom. 3,00             

1.2. 

Nabavka i montaža umivaonika od 

fajansa velike čvrstoće, boje prema 

enterijeru, sa sledećom pratećom 

opremom: 

- poniklovani sifon 5/4” sa poniklovanom 

odvodnom cevi sa rozetnom  

- jednoručna stojeća hromirana baterija za 

hladnu i toplu vodu (za vezu na 

niskomontažni bojler), vodootporno 

postolje za lavabo 

                

  Obračun po komadu .                 

    kom. 3,00             

1.3. 
Nabavka i montaža  - Električni bojler 10 

l. Sa donjom montažom. 
                

  Obračun po komadu .                 

    kom. 4,00             

1.4. Nabavka i montaža ogledala iznad                 
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Страна 38 од 70 

 

r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

lavaboa dimenzija 60/60 cm.  Obračun se 

vrši po komadu komplet montiranog . 

  Obračun po komadu .                 

    kom. 4,00             

1.5. 

Nabavka i montaža kupatilske galanterije  

Obračun se vrši po komadu komplet 

montiranog . 

                

  Obračun po komadu .                 

  Držač toalet papira kom. 3,00             

  Držač tečnog sapuna kom. 3,00             

  Etažer kom. 3,00             

1. UKUPNO SANITARIJE:                 

                    

2 TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE                 

  KLIMATIZACIJA I GREJANJE                 

2.1. 

Nabavka i isporuka klima ureĎaja LG 

UU18W.UE4 Sa adekvatnim tehničkim 

karakteristikama navedene opreme ili sl.                                                       

TIP______________________                                            

Proizvodjač________________ 

kom. 5,00             

2.2. 

Nabavka i isporuka klima ureĎaja LG CT 

18.NQ2 Sa adekvatnim tehničkim 

karakteristikama navedene opreme ili sl.                                                       

TIP______________________                                            

Proizvodjač________________ 

kom. 5,00             

2.3. 

Nabavka i isporuka panela LG CT PT-

UQC. Sa adekvatnim tehničkim 

karakteristikama navedene opreme ili sl.                                                       

TIP______________________                                            

Proizvodjač________________  

kom. 5,00             

2.4. 

Nabavka i isporuka panelnih radijatora 

Jugoterm ili sl.                     TIP 22-

600x1400                 

kom. 5,00             

2.5. Nabavka i isporuka panelnih radijatora kom. 6,00             
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Страна 39 од 70 

 

r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

Jugoterm ili sl.                     TIP 22-

600x600                    

2.6. 

Nabavka i isporuka panelnih radijatora 

Jugoterm ili sl.                     TIP 22-

600x1000 

kom. 4,00             

2.7. 
Nabavka i isporuka panelnih radijatora 

Jugoterm ili sl.       TIP 22-600x1200 
kom. 6,00             

2 
UKUPNO KLIMATIZACIJA I 

GREJANJE: 
                

                    

3 Protiv provalna instalacija                 

3.1. 

Isporuka, ugradnja i programiranje 

alarmne centrale sa napajanjem i 

akumulatorom, sa  audio komunikatorom, 

sa dovoljnim brojem zonskih proširenja 

za prihvat svakog detektora kao posebne 

zone sa zaštitnim tamper prekidačem sa 

jednom tastaturom za    upravljanje 

alarmnim sistemom                               

TIP: ATS2099 + ATS1202 + ATS1203 + 

ATS1110 + ATS7200N + 2x12V, 7Ah ili 

odgovarajući TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________                                                                                                                                                                              

kom 1             

3.2. 

Isporuka, ugradnja i podešavanje 

detektora provale za prostor  

TIP:Plafonski IC  detektori DG467 

kom 7             

3.3. 
Isporuka i ugradnja spoljne sirene 

TIP:AS505 
kom 1             

3.4. 
Isporuka i ugradnja panik tastera 

TIP:3040-W 
kom 1             

3.5. 
Isporuka i postavljanje bezhalogenog 

signalnog kabla TIP:JH(St)H 3x2x0,6mm 
m' 250             

3.6. 
Isporuka i postavljanje bezhalogenog 

kabla za napajanje centrale  
m' 25             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

TIP:N2XH 3x1,5mm2 

3 
UKUPNO PROTIV PROVALNA 

INSTALACIJA 
                

                    

4 
                                                                                            

INSTALACIJE ZA RAČUNARE 
                

4.1. 

Isporuka i ugradnja 32U/19“ rek ormana 

stojećeg SCHRACK DS326080-A E6831, 

staklena vrata sa bravom, točkići i nožice 

sa nivelacijom, prednje i zadnje šine 19“ 

sa brojevima unita, dim. 

600x800x1600mm, nosivost do 300kg, sa 

ventilatorskim panelom sa 4 ventilatora  i 

termostatom, sa dve razvodne napojne  

letve sa prekidačem, sa mogućnošću da se 

bočne i zadnja stranica skidaju po potrebi. 

Rek je sa  dva panela sa horizontalnim  

ranžirnim prstenovima (nosačem kabla sa 

poklopcem) sa ventilatorskom panelom 

1U sa 4 ventilatora  i termostatom i sa dve 

razvodne letve sa 6 utičnica, prekidačem i 

automatskim osiguračem               TIP: 

SCHRACK DS326080-A + ventilator 

panel + 2 x nosač kabla sa poklopcem 

19“, 1U   + 220V razvodna ltva 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 1             

4.2. 

Isporuka i ugradnja u rek patch panela 

19“ sa 24 porta za UTP module kategorije 

6                        TIP:  UTP patch panel 

prazan sa držačem kablova pozadi 

PRIZVOĐAČ: SCHRACK ili 

odgovarajući TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 3             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

4.3. 

Isporuka i ugradnja police na izvlačenje 

za 19“ rek                                                                    

TIP:  slide polica za rek dubine 

odgovarajuće 

kom 1             

4.4. 

Isporuka i ugradnja UTP modula 

kategorije 6 za patch panel i za podne i 

zidne utičnice za računarsku mrežu - 

nosači za UTP module su sastavni deo 

predmera energetike u modularnim M5 i 

M7 zidnim i podnim utičnicama                          

TIP:  Schrack cat6 UTP, ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 124             

4.5. 

Isporuka  i ugradnja WiFi rutera za 

bežičnu računarsku mrežu za prostor 

celog lokala i to sa posebnim opsegom za 

zaposlene i VIP klijente, a posebnim 

opsegom i antenama za goste tj klijente. 

Bežična mreža pokriva i unutrašnjost 

objekta i baštu. U kompletu sa 

konfiguracijom rutera, podešavanjem 

parametara rada i izradom HotSpot Splash 

screen-a                                   TIP:  

Mikrotik 3011 RM series, ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 1             

4.6. 

Isporuka i ugradnja access pointa-a za 

WiFi ruter na 2,4GHz                                                               

TIP:  Mikrotik Corporate AP WAP series 

2.4 802.11a/b/g/n MiMo, ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 3             

4.7. 

Isporuka  i ugradnja access pointa za 

WiFi ruter za zaposlene i VIP klijente                                    

TIP:  Mikrotik Corporate AP 5GHz 

kom 2             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

802.11a/b/g/n/AC MiMo, ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

4.8. 

Isporuka i postavljanje kabla za 

računarsku mrežu kategorije 6, UTP 

bezhalogenog, sa sertifikatom  Delta / EC 

& 3P, 23. Testiran do 400MHz. Tip 

UC400 23 4P FRNC                                           

TIP:  Draka do 400MHz UTP cat6 

halogenfree, ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

m' 2041             

4.9. 

Isporuka i postavljanje prespojnih patch 

kablova UTP kategorije 6 dužine 1,5m za 

povezivanje opreme u reku. Fabrički 

napravljen i testiran.      TIP:  Patch cord 

cat6 UTP 1,5m 

kom. 76             

4.10. 

Isporuka i postavljanje prespojnih patch 

kablova UTP kategorije 6 dužine 2m za 

povezivanje računara  na zidne utičnice u 

internet corner-u, pultu, kancelariji i po 

prostoru za rezervu. Fabrički napravljen i 

testiran.                                            TIP: 

Patch cord cat6 UTP 2m 

kom 34             

4.11. 
Isporuka i postavljanje kabla za napajanje 

reka  TIP:  N2XH 3x2,5mm2 
m' 25             

4.12. 

Isporuka i postavljanje konzolnog nosača 

plafonskog za projektor sa podesivom 

dužinom konzole  i sa mogućnošću 

podešavanja ugla projektora. Mora bii 

kompatibilan sa postojećim projektorima 

Naručioca                                         TIP:  

Konzolni nosač 

kom 2             

4.13. Isporuka i postavljanje HDMI kabela sa kom 1             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

pozlaćenim kontaktima za povezivanje 

monitora iznad pulta                                                       

TIP:  HDMI 20m 

4.14. 

Isporuka i postavljanje VGA kabela sa 

pozlaćenim kontaktima za povezivanje 

monitora iznad pulta                                                                    

TIP:  VGA  20m 

kom 1             

4.15. 

Isporuka i postavljanje HDMI kabela sa 

pozlaćenim kontaktima za povezivanje 

projektora 1                                                             

TIP:HDMI 10m 

kom 1             

4.16. 

Isporuka i postavljanje VGA kabela sa 

pozlaćenim kontaktima za povezivanje 

projektora 1                                                                                                       

TIP:VGA 10m 

kom 1             

4.17. 

Isporuka i postavljanje HDMI kabela sa 

pozlaćenim kontaktima za povezivanje 

projektora 2                                                             

TIP:HDMI 10m 

kom 1             

4.18. 

Isporuka i postavljanje VGA kabela sa 

pozlaćenim kontaktima za povezivanje 

projektora 2                                                                                              

TIP:VGA 10m 

kom 1             

4 
UKUPNO INSTALACIJA ZA 

RAČUNARE 
                

                    

5 INSTALACIJE ZA OZVUČENJE                  

5.1. 

Isporuka i ugradnja pojačala sa 5 ulaza 

360W sa ugraĎenim FM tjunerom, USB 

modulom i MP3 player-om. Izlaz je 100V 

za zvučnike. Za ugradnju urek.                                                                

TIP:  KB-C360PT 

kom 1             

5.2. 
Isporuka i ugradnja pojačala 70W/100V 

sa 5 ulaza. Za ugradnju u rek.                                             
kom 1             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

TIP:  KB-D90 

5.3. 

Isporuka i ugradnja plafonskog ugradnog 

zvučnika dvosistemskog 6W sa 100V 

liniju TIP:  TF-20C 

kom 17             

5.4. 

Isporuka i ugradnja zvučnika za spoljnu 

montažu 100V linija 20W                                                   

TIP:  CE-502 

kom 8             

5.5. 

Isporuka i ugradnja 5-stepenog 

transformatorskog atenuatora. 

Kontrolisana snaga 30W. 20Hz-20kHz. 

Mono. Dimenzije 86 (W) x 86 (H) x 70 

(D) mm.napajanja za kamere                                        

TIP:  VC-30W 

kom 3             

5.6. 

Isporuka i ugradnja 5-stepenog 

transformatorskog atenuatora. 

Kontrolisana snaga 60W. 20Hz-20kHz. 

Mono. Dimenzije 86 (W) x 86 (H) x 70 

(D) mm.napajanja za kamere                                              

TIP:   VC-60W 

kom 5             

5.7. 

Isporuka i ugradnja 5-stepenog 

transformatorskog atenuatora. 

Kontrolisana snaga 20W. 20Hz-20kHz. 

Mono. Dimenzije 86 (W) x 86 (H) x 70 

(D) mm.napajanja za kamere                                    

TIP:  VC-120VWF 

kom 2             

5.8. 

Isporuka i postavljanje bezhalogenog 

kabla za zvučnike                                                           

TIP:  2x1,5mm2 

m' 607             

5.9. 

Isporuka i postavljanje bezhalogenog  

kabla za napajanje sistema ozvučenja                              

TIP:  N2XH 3x1,5mm2 

m' 5             

5 
UKUPNO INSTALACIJE ZA 

OZVUČENJE 
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

6 INSTALACIJE VIDEO NADZORA                  

6.1. 

Isporuka i ugradnja rekordera za video 

nadzor za 16 kamera FullHD rezolucije sa 

4TB diskom za čuvanje video materijala 

sa mrežnim i video izlazom IP sa16POE                                                 

TIP:TVR-4416HD-16T, ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 1             

6.2. 

Isporuka i postavljanje sa podešavanjem 

unutrašnje kamere FullHD rezolucije IP 

sa POE TIP:TVD-2405, ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 9             

6.3. 

Isporuka i postavljanje sa podešavanjem 

spoljne FullHD kamere sa kućištem za 

baštu IP sa POE TIP:TVB-2405 ili TVC-

2401 + YV2.8X2.8LA-SA2L + 

CHOF230/IP66/24VAC, ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 2             

6.4. 

Isporuka i postavljanje sa podešavanjem 

spoljne FullHD kamere za ulaz i klimu IP 

sa POE   TIP:TVD-2405, ili odgovarajući 

TIP:______________ 

PROIZVOĐAČ_________________ 

kom 2             

6.5. 
Isporuka i postavljanje  kabla za kamere     

TIP:FTP HF 
m' 397             

6 
UKUPNO INSTALACIJE VIDEO 

NADZORA 
                

                    

7 
                                                                                          

OSTALO 
                

                    

7.1. sudopera (inoks) ugradna sa priborom za kom 1,00             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

montažu 

7.2. 
ugradna električna ploča sa dve ringle 

,manja i veća 
kom 1,00             

7.3. 

jednoručna hromirana baterija za hladnu i 

toplu vodu, odlivni ventil sa čepom i 

lancem 

kom 1,00             

7.4. Rashladni ureĎaji kom 1,00             

7.5. Isporuka i montaža kanalskog ventilatora kpt 2,00             

7.6. 
sigurnosne roletne sa automatskim 

upravljanjem 
m2 55,00             

7.7. 

plastični sifon sa odvodnom cevi 5/4 „ i 

gumenom manžetnom za spoj sa zidnom 

kanalizacionom cevi 

kom 1,00             

7.8. šine za kačenje slika i plakata m' 30,00             

7.9. 

Izrada, doprema i ugradnja ugradnog 

elementa visine 85cm i dubine 60cm, od 

univera d=18mm. Kantovani ABS 

trakom. Gornja ploča od plastificiranog 

mediapana d=40mm. Završna obrada po 

izboru projektanta. Dužina elementa 

1,15m'. Obračun po komadu. 

                

                    

    kom. 1,00             

7.10. 

Izrada, doprema i ugradnja elemenata 

visine 80cm, dubine 30cm, dužine 115cm 

od univera d=18mm sa ABS 

kantom.Završna obrada po izboru 

projektanta. Obračun po komadu. U cenu 

uračunati, okovi i ručice. 

                

                    

    kom. 1,00             

7.11. 

Izrada vrata za RO u prizemlju . Uraditi 

kao trokrilni plitki ormar od univera 

svetlosive boje kantovanog ABS trakama, 
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

sa ručicama i magnetima. Dimenzije 

maske 1.50 * .8 m'. Obračun po komadu.  

  Obračun po komadu ugraĎene pozicje                 

    kom. 1,00             

                    

7 UKUPNO  OSTALO                 

                    

IV UKUPNO INSTALACIJE                  

                    

V INŢENJERSKI POSLOVI                 

                    

1 
Izrada projekta izvedenog stanja, atesta i 

merenja (energetika i rasveta) 
pauš. 1             

                    

2 

Puštanje sistema u rad, merenja,  

izdavanje zapisnika o funkcionalnom 

ispitivanju i obuka korisnika 

(protivpožarni sistem) 

pauš. 1             

                    

V UKUPNO INŢENJERSKI POSLOVI                 

                    

VI OSTALI INŢENJERSKI POSLOVI                 

1 

Puštanje sistema u rad, sva povezivanja,  

merenja,  izdavanje zapisnika merenju i 

kategoriji 6 trasa računarske mreže i 

obuka korisnika (računarska oprema i 

instalacije) 

pauš. 1             

2 
Puštanje sistema u rad  i obuka korisnika 

(sistem ozvučenja) 
pauš. 1             

3 

Puštanje sistema u rad, merenja,  

izdavanje zapisnika o funkcionalnom 

ispitivanju i obuka korisnika (video 

nadzor) 

pauš. 1             
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r.b. Predmet JN (opis radova) 
jed. 

mere 
Kol. 

j. cena bez 

PDV-a 

j. cena sa PDV-

om 

Uk. cena bez 

PDV-a 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

Uk. cena sa 

PDV-om 

  1 2 3 4 5 6 (3x4) 7 (3x5) (materijal) (rad) 

VI 
UKUPNO OSTALI INŢENJERSKI 

POSLOVI 
                

                    

  REKAPITULACIJA:                 

                    

I  RUŠENJE I DEMONTAŢA                 

II 
GRAĐEVINSKO ZANATSKI 

RADOVI 
                

III 
GRAĐEVINSKO ARHITEKTONSKI 

RADOVI 
                

IV INSTALACIJE                   

V INŢENJERSKI POSLOVI                  

VI  OSTALI INŢENJERSKI POSLOVI                  

Укупна цена ____________________________ динара без ПДВ-а 

Укупна цена ___________________________ динара са ПДВ-ом 

 

 

  
Потпис  

овлашћеног лица понуђача 

Дана ______________ 
 

М.П. 
______________________________________ 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

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

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

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 

цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а. 

 у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 

цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета 

набавке са ПДВ-ом 

У случају да се Наручилац приликом описа позвао или навео елементе попут робног знака, патента, типа или произвођача подразумева се да 

понуђач може понудити и друга одговарајућа добра. Понуђена одговарајућа добра морају имати исте или боље техничке, функционалне и естетске 

карактеристике. 

Понуђач који нуди одговарајућа добра, дужан је да на предвиђеним местима унесе назив произвођача и тип или другу ознаку понуђених добара 

како би Наручилац могао проверити да ли се ради о одговарајућим добрима. 
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3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести 

назив подизвођача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у 

поступку јавне набавке радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, 

шифра: ОП-1/2018, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

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

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

  
Потпис  

овлашћеног лица понуђача 

Дана ______________ 
 

М.П. 
______________________________________ 
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике 

Србије” бр. 124/12, 15/14 и 68/2015), као заступник понуђача 

______________________________________________________ [навести назив подизвођача]  

дајем следећу:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, 

шифра: ОП-1/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

  
Потпис  

овлашћеног лица понуђача 

Дана ______________ 
 

М.П. 
______________________________________ 

 

 

 

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

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

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

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

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

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

став 1. тачка 2) Закона.  

  



 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

јавна набавка радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2 

 шифра: ОП-1/2018 

_____________________________________________________________________________ 

 

Страна 52 од 70 

 

5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. и 76. ЗЈН 
 

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

следећу:  

ИЗЈАВУ  
 

Понуђач  ______________________________ [навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, шифра: 

ОП-1/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

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

4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН); 

5. Понуђач испуњава додатни услов у погледу техничког капацитета, тј. да понуђач има у 

власништву или закупу (лизингу, најму и сл...) најмање: 

5.1. машину за машинско глетовање, 

5.2. жирафу за шмирглање са усисивачем, 

5.3. машину за наношење боје прскањем,, 

5.4. самонивелишући ласерски уређај, 

5.5. покретне лакомонтажне платформе, 

5.6. сдс бушилице, 

5.7. шрафилице за сувомонтажне радове, 

5.8. пулс ударни пиштољ, 

5.9. маказе за тачкасто спајање профила, 

5.10. инструмент за тестирање електроинсталације тзв. тестер, 

и потврђује да је сва опрема исправна и безбедна за рад. 

  
Потпис  

овлашћеног лица понуђача 

Дана ______________ М.П. ______________________________________ 

 

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

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује 

да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу:  

 

ИЗЈАВУ  

 

 

 Подизвођач  ______________________________ [навести назив подизвођача] у 

поступку јавне набавке радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, 

шифра: ОП-1/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

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

4. Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

  
Потпис  

овлашћеног лица понуђача 

Дана ______________ 
 

М.П. 
______________________________________ 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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7.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 

 

 

______________________________________________________ даје: 

                     [навести назив подизвођача] 

 

ИЗЈАВУ О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ 
 

Ред. 

број 
Име и презиме лица Стручна спрема 

Лиценца / стручни 

испит или навести које 

послове обавља 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

 

  
потпис  

овлашћеног лица понуђача 

Дана ______________ 
 

М.П. 
______________________________________ 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача која има овлашћеног представника овај образац попуњава, 

оверава и потписује овлашћено лице представника понуђача из групе понуђача, а на означеном месту за назив 

понуђача се уписују називи свих учесника у заједничкој понуди. Уколико група понуђача нема овлашћеног 

представника овај образац попуњава, оверава и потписује овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, за 

раднике којима тај члан групе располаже. 
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8. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

 

 

 

 

Наручилац _________________________ са седиштем у ______________ (МБ 

_____________), под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу потврђује да 

је, _________________________ са седиштем у _________________ (МБ ________) у 

уговореним роковима и квалитету самостално и непосредно  извео радове на реконструкцији 

објекта у улици ___________________, број __, у ________________, укупне вредности 

___________ динара без ПДВ-а и да су предметни радови завршени дана __. __. _____. 

године.  

 

 

 

 

 

  
потпис  

овлашћеног лица Наручиоца 

Дана ______________ 
 

М. П.  
______________________________________ 

 

 

 

НАПОМЕНА: Приликом попуњавања потврде водити рачуна да се у потврду унесу само 

радови које је извођач извео самостално и непосредно, а не и радови које су извели 

подизвођачи или други чланови групе (без обзира да ли је Извођач био носилац посла или 

не), уколико се ради о заједничкој понуди. 

 

 

 

Потврду умножити у неопходан број примерака. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

  

УГОВОР 
о јавној набавци радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, 

шифра: ОП-1/2018 
 

закључен у Новом Саду, дана  _____________  године између:  

 

Града Новог Сада - Градске управе за имовину и имовинско-правне послове са седиштем 

у Новом Саду, Народног фронта број 53, ПИБ: 109804474, матични број: 08964912, број 

рачуна: 840-0000000058640-69, Управа за трезор, коју заступа в. д. начелника, Бранислава 

Баљошевић (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране, и 

 

____________________________________ са седиштем у ______________________________, 

улица ____________________________________, ПИБ: _________________________, матични 

број: _________________________, број рачуна: _________________________ код банке: 

_________________________, кога заступа __________________________________ (функција, 

име и презиме овлашеног лица понуђача)(у даљем тексту: Извођач), са друге стране. 

 

алтернатива 

 

  и ПОДИЗВОЂАЧА или ГРУПЕ ПОНУЂАЧА коју чине: (за подизвођача или сваког од 

чланова групе уписати назив, адресу, седиште, ПИБ И МБ) 

  

 а коју/кога заступа _____________________________ 

 (у даљем тексту: Извођач), са друге стране. 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора су радови на пословном простору на адреси Кеј жртава 

рације број 2, у Новом Саду. 

Наручилац уступа, а Извођач прихвата извођење радова у свему у складу са усвојеном 

понудом Извођача, број _____ од дана __.__.2018. године и спроведеним поступком јавне 

набавке радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, шифра: ОП-

1/2018. 

Саставни део овог уговора је поглавље VI тачка 2. конкурсне документације - Образац 

структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни и врста, техничке карактеристике 

(спецификације), квалитет, количина и опис радова (у даљем тексту: Предмер радова) из 

понуде Извођача, и евентуалне измене конкурсне документације и појашњења Наручиоца 

(уколико се односе на елементе уговора, а нису већ унете у сам текст уговора), који се налази 

у прилогу. 
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Члан 2. 

Уговорне стране сагласно констатују да је Извођач приликом закључења овог уговора, 

положио код Наручиоца банкарску гаранцију за добро извршење посла која је наплатива до 

висине од 10% од вредности утврђене чланом 6. став 1. овог Уговора. 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције из претходног става мора да се продужи тако да важи најмање 

месец дана дуже од истека рока за коначно извршење посла. 

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

Извођач не изврши своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Члан 3. 

Наручилац је дужан да у року од 10 дана по потписивању овог Уговора уведе Извођача 

у посао и омогући му несметан рад на извођењу уговорених радова. 

Надзор над извођењем радова, у складу са одредбама важећег Правилника о садржини 

и начину вођења стручног надзора и Посебних узанси о грађењу а нарочито у погледу врста, 

количина и квалитета радова, материјала и опреме и предвиђених рокова, ће вршити 

Надзорни орган кога овласти Наручилац, о чему ће Извођач радова бити писмено обавештен.  

Уколико Наручилац не поступи на начин или у року који је прописан претходним 

ставовима, Извођач је дужан да га писмено позове да испуни своје обавезе.  

Уколико Наручилац и по пријему позива игнорише своје обавезе, рок за извођење 

радова не тече од дана пријема позива до дана када Наручилац именује надзор и уведе 

Извођача у посао. 

За контролу над реализацијом овог уговора је, са стране Наручиоца, задужен Срђан 

Црквењаков. 

Члан 4. 

Извођач радова се обавезује да изведе све радове који су предмет овог Уговора у року 

од ____ дана од дана увођења у посао. 

Уколико Извођач не заврши радове у роковима из претходног става, Наручилац има 

право или да наплати казну од 1
 о

/оо од укупне уговорене вредности радова за сваки дан 

закашњења, и то тако што ће укупну вредност уговорених радова умањити за одговарајући 

износ или да једнострано раскине овај Уговор и да наплати уговорну казну у вредности од 

10% од укупне уговорене цене, наплатом средства обезбеђења из члана 2. овог уговора. 

Наплата уговорне казне из претходног става не утиче и не умањује право Наручиоца на 

накнаду стварно претрпљене штете. 

У случају наступања чињеница које могу утицати да уговорени радови не буду 

извршени у роковима из става 1. овог члана, Извођач је дужан да одмах по њиховом сазнању о 

истим писмено обавести Наручиоца. 

Сва обавештења која нису дата у писаном облику сходно претходном ставу неће 

производити правно дејство. 

Рокови из става 1. овог члана могу бити продужени услед настанка случаја више силе, 

односно околности или догађаја који су настали након закључења овог уговора и који се нису 

могли предвидети, отклонити нити избећи. 
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Уговорне стране сагласно констатују да ће под случајем више силе сматрати: рат, 

мобилизацију, нереде, пожар, експлозије, природне катастрофе (земљотрес, поплава, 

епидемија, одређене висине температура или неуобичајене количине падавина зависно од 

врсте радова) и друге околности или догађаје који су настали након закључења овог уговора и 

који се нису могли предвидети, отклонити нити избећи а услед којих су уговорени радови 

морали бити прекинути. 

У случају више силе, рок за завршетак уговорених радова се продужава према трајању 

случаја више силе, а на основу писаног захтева Извођача који је дужан да достави доказ о 

времену трајања околности које су проузроковале одлагање завршетка радова у роковима из 

става 1. овог члана. 

Уколико Наручилац утврди основаност захтева Извођача из претходних ставова овог 

члана, о истом ће бити закључен Анекс овог уговора. 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да: 

1. стручно и квалитетно изведе уговорене радове у складу са техничким прописима, 

нормативима, важећим стандардима, Посебним узансама о грађењу („Службени лист 

СФРЈ“, бр. 18/77) и другим прописима, 

2. уговорене радове изведе у свему у складу са усвојеном понудом и Предмером радова 

који је саставни део усвојене понуде Извођача, 

3. свакодневно води грађевински дневник, 

4. спроведе све мере заштите на раду сходно законским прописима, 

5. након завршетка радова отклони сва евентуална оштећења настала у току извођења 

радова и све доведе у првобитно стање, 

6. очисти објекат и градилиште од шута и другог отпада. 

Извођач радова се обавезује да све време током извођења радова буде осигуран од 

одговорности извођача грађевинских радова за штету проузроковану трећим лицима, у складу 

са прописима о планирању и изградњи. 

Извођач радова се обавезује да своје раднике ангажоване на уговореним радовима 

осигура према важећим условима осигурања од последица незгоде. 

Извођач радова је дужан да предузме мере техничке заштите и све друге мере за 

обезбеђење сигурности трећих лица, саобраћајница и суседних објеката. 

Извођач радова је одговоран за штете које се причине уништењем или оштећењем 

суседних објеката, повредама или смрћу трећих лица или ометањем или угрожавањем 

саобраћаја. 

Извођач радова ће у свако време заштитити Наручиоца од свих одговорности према 

другим лицима (укључујући ту и раднике и представнике Наручиоца) од последица смрти, 

телесних повреда, оштећења имовине или других штета и губитака до којих може доћи у 

извођењу или у гарантном периоду и надокнадиће Наручиоцу све штете или губитке које 

може претрпети кроз одштетне захтеве тужилаца. 

Извођач радова неће бити обавезан да заштити Наручиоца од такве одговорности или 

да надокнади такве трошкове и штету уколико су исти настали искључиво кривицом 

Наручиоца. 
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Члан 6. 

Укупна вредност уговорених радова из члана 1. износи __________________ динара без 

ПДВ-а. 

Укупна вредност уговорених радова из члана 1. износи ___________________ динара 

са ПДВ-ом. 

Уговорене јединичне цене одређене Предмером радова су фиксне и не могу се 

накнадно мењати. 

Сви радови у вези са организовањем градилишта, заштитом пролазника, трошкови 

заузећа јавне површине, осигурања и остали зависни трошкови падају на терет Извођача 

радова. 

Наручилац ће вредност уговорених радова исплаћивати према стварно изведеним 

количинама радова, путем привремених ситуација и окончане ситуације оверених од стране 

Надзорног органа, у року од 45 дана од дана њихове овере од стране Надзорног органа. 

Привремене ситуације, односно окончана ситуација из претходних ставова треба да 

гласе на:   

Град Нови Сад - Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, 

Народног фронта број 53, 

ПИБ: 109804474,  

са напоменом: у складу са уговором број XXV-404-4/18-3. 

Уговорне стране су сагласне да се на евентуалне мањкове радова примењују уговорене 

јединичне цене одређене Предмером радова. 

Извођач нема право да користи конфигурацију терена и особености локације као 

изговор да наплати додатне, накнадне или непредвиђене радове или да обрачунава вишкове 

постојећих радова јер је пре подношења понуде био у могућности да обиђе локацију и 

прегледа објекат и да својом понудом обухвати све релевантне околности. 

Члан 7. 

Гарантни рок на изведене радове је ____ године од дана примопредаје радова, који се 

констатује Записником о примопредаји радова.  

За квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач радова, у погледу садржине и 

рока, важи гаранција произвођача материјала, с тим што је Извођач радова дужан да сву 

документацију о гаранцијама произвођача материјала, заједно са упутствима за употребу, 

прибави и преда наручиоцу приликом примопредаје радова. 

Извођач пре примопредаје радова доставља Наручиоцу банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року у висини од 10% од вредности окончане ситуације 

(без ПДВ-а), која мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив, са роком важења 

који је месец дана дужи од дана истека гарантног рока из првог става ове тачке. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 

поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Наручилац ће уновчити средства финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у 

гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклањања грешке која би могла да 

умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 
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Члан 8. 

Овај уговор се може раскинути уколико се једна од уговорних страна не придржава 

одредби уговора. 

Уговорна страна која је скривила раскид овог Уговора дужна је да другој страни 

надокнади сву претрпљену штету. 

Уколико Извођач не поступи у складу са одредбама члана 4, 5, 6. и 7. овог Уговора, 

Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор, да, без пристанка Извођача, 

наплати уговорну казну у вредности од 10% од укупне уговорене цене, наплатом средства 

обезбеђења из члана 2. овог уговора и да надокнади о трошку Извођача сву штету коју је 

претрпео или да, уколико одлучи да остави уговор на снази, укупну уговорену цену умањи за 

10%. 

Наплата уговорне казне из претходног става не утиче и не умањује право Наручиоца на 

накнаду стварно претрпљене штете. 

Члан 9. 

Уговорне стране су сагласне да се на сва питања која нису регулисана овим Уговором 

примењују одредбе Посебних узанси о грађењу, Закона о облигационим односима и Закона о 

планирању и изградњи. 

Члан 10. 

У случају спора по одредбама овог Уговора, уговорне стране признају надлежност 

стварно надлежног суда у Новом Саду. 

Члан 11. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале и да га у свему 

прихватају, што потврђују својим потписима. 

Члан 12. 

Уговор је састављен у четири истоветна примерка, од којих два задржава Извођач 

радова, а два Наручилац.  

 

За Наручиоца 

 
За Извођача 

_______________________ 

Бранислава Баљошевић 

в.д. начелника Градске управе за имовину и 

имовинско-правне послове 

_________________________ 

Потпис овлашћеног лица 

 

 

 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, и Наручилац ће, уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке.  
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена  

Понуђач подноси понуду на српском језику. Обрасце испунити читко, штампаним 

словима. Нечитко испуњени обрасци се неће узимати у обзир, и понуда ће бити одбијена. 

Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни и врста, техничке 

карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара понуђач мора да попуни, 

овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. 

Сви обрасци из конкурсне документације морају бити попуњени у потпуности, 

потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверени печатом. Уколико су понуда и 

обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је, уз понуду, доставити и овлашћење за потписивање за то лице, издато 

од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача, образац понуде попуњава, потписује и 

оверава печатом сваки понуђач из групе понуђача или овлашћени представник групе 

понуђача, уз приложени правни акт којим се дефинишу надлежности у групи понуђача. 

 

2. Начин подношења понуде 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

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

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број телефона 

понуђача, као и име и презиме особе за контакт. 

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

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

Понуду доставити на адресу Наручиоца:  

Град Нови Сад, 

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, 

21000 Нови Сад, 

улица Народног фронта број 53, 

спрат I, канцеларија 114 са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације 

број 2, шифра: ОП-1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”,  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

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

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

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

пријема понуде.  

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

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

се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању 

поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 

накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама. 
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Понуда мора да садржи: 

 

2.1. доказе о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), предвиђене Упутством како се 

доказује испуњеност услова, осим уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, 

2.2. доказе о испуњености услова из члана 76. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), предвиђене Упутством како се 

доказује испуњеност услова, 

2.3. попуњен, потписан и оверен образац понуде,  

2.4. средство обезбеђења за озбиљност понуде предвиђено тачком 11 овог упутства,  

2.5. фотокопију ОП обрасца понуђача, 

2.6. попуњен, потписан и оверен образац структуре цене, 

2.7. попуњен, потписан и оверен образац изјаве о независној понуди, 

2.8. и друге документе прописане документацијом.  

Уколико понуда не садржи неки од наведених доказа биће одбијена као неприхватљива. 

Уколико Понуђач не достави ОП образац Наручилац није дужан да одбије такву 

понуду.   

3. Партије  

Набавка није обликована по партијама. 

4. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Нови Сад, Градска 

управа за имовину и имовинско-правне послове, Народног фронта 53, 21000 Нови Сад, са 

назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку – радова на пословном простору на адреси Кеј жртава 

рације број 2, шифра: ОП-1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку – радова на пословном простору на адреси Кеј жртава 

рације број 2, шифра: ОП-1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку – радова на пословном простору на адреси Кеј жртава 

рације број 2, шифра: ОП-1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку – радова на пословном простору на адреси 

Кеј жртава рације број 2, шифра: ОП-1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

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

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
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По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI тачка 1.), понуђач наводи на који начин подноси 

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

понуду са подизвођачем. 

7. Понуда са подизвођачем 

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

(поглавље VI тачка 1.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

набавци.  

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

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

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

8. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. Закона:  

8.1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

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

Такође, споразум из претходног става би требао да садржи и следеће податке:  

8.3. о понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне документације, 

изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 

одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава из поглавља VI тачка 5. 

конкурсне документације...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког понуђача из групе понуђача, 

8.4. о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

8.5. о понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
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8.6. о понуђачу који ће издати рачун,  

8.7. о рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

 

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

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

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

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

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и 

евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде 

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

Вредност уговорених радова ће се исплаћивати према стварно изведеним количинама 

радова, путем привремених ситуација и окончане ситуације оверене од стране Надзорног 

органа, у року од 45 дана од дана њиховог достављања Наручиоцу. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока 

Рок извођења радова не може бити дужи од 60 дана од дана увођења у посао. 

Понуђачи морају узети у обзир: 

9.2.1. да је иницијатива за увођење у посао на њима, и да само понуђачи трпе штету 

одлагањем увођења у посао, 

9.2.2. да у рок извођења морају урачунати рокове за пријаву радова и сличне 

околности,  

9.2.3. као и да чињеница да током јесени и пролећа често пада киша, током зиме буде 

хладно и пада снег, а лети буде топло, или да постоје државни празници и 

викенди, не представљају околности које оправдавају продужење рока за 

извођење радова, застој радова и сл. 

 

Место извођења радова је пословни простор на адреси Кеј жртава рације број 2, у 

Новом Саду.  

 

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана примопредаје радова. За 

квалитет материјала и опреме које уграђује Извођач радова, у погледу садржине и рока, важи 

гаранција произвођача материјала, с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију о 

гаранцијама произвођача материјала, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда 

наручиоцу приликом примопредаје радова. 
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9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. Уколико понуђач не прихвати да продужи рок важења понуде, иста ће бити одбијена 

као неприхватљива. 

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

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

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

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

Јединичне цене исказане у Предмеру радова су фиксне и не могу се мењати.  

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

чланом 92. Закона. 

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

део одвојено искаже у динарима. 

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

финансијског испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева 

11.1. Понуђач је дужан да уз понуду достави: 

11.1.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која ће бити са клаузулама: 

неопозива, безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност 

понуде се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је месец дана дужи од рока важења понуде. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, 

мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач 

може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Ако се промени рок важења понуде, рок важења банкарске гаранције за 

озбиљност понуде мора да се продужи. 

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за озбиљност понуде у случају да: 

11.1.1.1. понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 

измени своју понуду, 

11.1.1.2. понуђач достави неистините податке у понуди, 

11.1.1.3. уколико понуђач чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 

оцењена као најповољнија, у року од пет дана од дана пријема писаног 

позива Наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих 

или појединих доказа које Наручилац захтева, 

11.1.1.4. понуђач коме је додељен уговор, у року који одреди Наручилац, не 

потпише уговор; 

11.1.1.5. понуђач коме је додељен уговор, у року који одреди Наручилац, не 

поднесе средство обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 



 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

јавна набавка радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2 

 шифра: ОП-1/2018 

_____________________________________________________________________________ 

 

Страна 66 од 70 

 

11.1.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на 

први позив, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије 

посао, најкасније на дан закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, 

са роком важности који не може бити краћи од месец дана од дана истека рока за 

извођење радова. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не 

сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

11.1.3. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за 

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

безусловна и платива на први позив, обавезујућег карактера за банку, да ће у 

случају да понуђач добије посао, пре примопредаје радова, издати банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за 

банку, у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важења који мора бити дужи од месец дана од дана истека гарантног рока. 

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину 

која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 

обавезу за банку, као гаранта.  

Наручилац ће вратити средства обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима 

није закључен уговор, на њихов захтев, по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и/или тражена 

писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

Понуђач коме је додељен уговор је дужан да достави банкарске гаранције описане у 

писмима банке, у прописаним роковима, иначе ће његова понуда бити одбијена и банкарска 

гаранција за озбиљност понуде наплаћена. 

Наручилац ће уновчити неко од средстава финансијског обезбеђења за отклањање 

недостатака у гарантном року у случају да Извођач не изврши обавезу отклањања грешке која 

би могла да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, рок 

важности банкарске гаранције мора да се продужи за одговарајући број дана.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 

поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

11.2. Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу 

достави: 

11.2.1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

неопозива, безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 

извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-

а, са роком важности који је месец дана дужи од истека рока за коначно извршење 

посла. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
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случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 

начин предвиђен уговором.  

 

11.3. Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, пре примопредаје радова, Наручиоцу 

достави: 

 

11.3.1. Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће 

бити са клаузулама: неопозива, безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини од 10% од 

укупне вредности уговора, без ПДВ-a. Рок важења банкарске гаранције мора бити 

месец дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију 

за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 

обавезу отклањања грешке која би могла да умањи могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року.  

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, рок 

важности средстава обезбеђења мора да се продужи за одговарајући број дана.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може 

поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче  

  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

13. Начин преузимања техничке документације и планова, односно појединих њених 

делова 

Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове. 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. 

Додатне информације или појашњења упућују се искључиво у писаном облику, 

достављањем захтева на следећу адресу: 

Град Нови Сад, 

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, 

21000 Нови Сад, 

улица Народног фронта  број 53, 

спрат I, канцеларија 114 
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или на адресе електронске поште: aleksandar.ivkov@uprava.novisad.rs, 

aleksandar.kapetanovic@uprava.novisad.rs и milijana.galic@uprava.novisad.rs  

(обавезно на све три адресе истовремено.) 

 

са назнаком  „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 

у вези са јавном набавком радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, 

шифра: ОП-1/2018”. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. Закона о јавним набавкама, а у радно време Наручиоца од 7
30

 до 15
30

 часова радним 

данима. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је 

да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни 

конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда 

и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача  

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

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

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

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

16. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о 

јавним набавкама. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, на писарницу или 

препорученом пошиљком са повратницом.  

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

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није другачије одређено. О 

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

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

својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

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

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

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

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. 

ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио.  

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После 

доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока.  

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

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

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

 (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

 (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

 (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;  

 (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

 (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

 (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

 (7) сврха: ЗЗП; Град Нови Сад, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове; 

јавна набавка радова на пословном простору на адреси Кеј жртава рације број 2, шифра: ОП-

1/2018; 

 (8) корисник: буџет Републике Србије;  

 (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

 (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 

права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 

се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 

организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 

прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  

  
 


