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На  основу чл. 32. и 61.  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл.  гласник  РС”  бр.124/2012, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 
373,  и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 374 од 25.08.2015. године 
припремљена је: 

 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 

у отвореном поступку за јавну набавку – РАДОВИ НA ИЗГРAДЊИ СПОРТСКЕ 

ХАЛЕ - ПРВА ФАЗА, 21234 Бачки Јарак, Улица Младена Стојановића 21, број 

парцеле 4/1, К.О. Бачки Јарак 
 
 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
 

 

Наручилац: Основна школа „Славко Родић“ 
 
Адреса: Младена Стојановића 21, 21234 Бачки Јарак 

 

Интернет-страница:. http://www.os-slavkorodic.edu.rs/ 
 
 
 

 
2. Врста поступка јавне набавке 

 

 

Предметна јавна набавка спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним 
набавкама и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
У овој јавној набавци примењују се и следећи прописи: 

 
- Закон  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС“,  број  72/2009, 81/2009 

– исправка, 64/2010  – одлука  УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013  –одлука УС, 50/2013 – 
одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/14); 
- Уредба о безбедности  и  здрављу  на  раду на  привременим  или  покретним 
градилиштима  („Службени гласник РС“број 14/2009 и 95/2010); 
- Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле 

(„Службени гласник РС“, број 4/2010); 

- Правилник о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно 

радова („Службени гласникРС“, број 93/2011); 

- Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције и 
грађевинског дневника (,,Службени гласник РС“, бр. 105/03); 

- Правилник о садржини и начину вршења техничког прегледа и издавању употребне 

дозволе („Службени гласник РС“, број 93/2011); 

- Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УСЈ 
и 57/89, “Службени лист СРЈ”, бр. 31/93 и 44/99 - др. пропис) и 
- други прописи, стандарди и технички нормативи. 
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3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.4./2015  су радови – ОРН 45212100 – Радови на изградњи објеката 
за рекреацију - ОШ “Славко Родић”, Младена Стојановића 21, број парцеле 4/1, К.О. Бачки 

Јарак 
 
 
 

 
4. Циљ поступка 

Циљ поступка: поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о извођењу 
радова на спортској хали ОШ “Славко Родић” из Бачког Јарака- прва фаза 

 

 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

 

У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка. 
 
 

 
6. Контакт (лице или служба) 

 

Лице за контакт: Марија Лелета, e-mail osslavkorodic@open.telekom.rs; факс број 021-847-438 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
 
 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 4 /2015 су – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ- ПРВА 
ФАЗА, Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 21234 Бачки 

Јарак, број парцеле 4/1,К.О. Бачки Јарак 
 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки – 45212100 – Радови на изградњи 
објеката за рекреацију 

 

 
 

2. . Јавна набавка се спроводи по партијама: 
 

партија 1: 
Грађевински радови 

ОРН: 45000000 грађевински радови; 
45100000 - Припрема градилишта; 

45200000 - Радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње; 
45320000 - Изолациони радови; 

45262500 Зидарски радови 
45400000 - Завршни грађевински радови 

45430000 - Постављање подних и зидних облога 
45440000 - Бојадерски и стакларски радови 

45231300 - Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију 
 

45231000 - Радови на изградњи цевовода, комуникационих и електроенергетских водова 
45330000 водоинсталатерски и санитарни радови. 

45310000 радови на уређењу електричних инсталација 
 

 
 

партија 2: 
Радови на уградњи столарије 

ОРН: 45420000 Радови на уградњи столарије 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ. 
 
 
 

У поступку јавне набавке бр. 4./2015 – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ- ПРВА 
ФАЗА, Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 21234 Бачки 

Јарак, број парцеле 4/1,К.О. Бачки Јарак 

понуђач је у дужан да изведе радове према следећим захтевима: 

Врста  радова : 

За партију 1 
Грађевински радови 

 
- припремни радови 
- грађевински и грађевинско-занатски радови 
- уградња инсталација и опреме 
- електроенергетске инсталације 
- термотехничке инсталације 
- инсталације водовода и канализације 

 
Што обухвата следеће: 

 
 
 

 

 

Р.бр 

 

I. ZEMLJANI RADOVI 

 

 

Јед.мере 

 

 

количина 

 

1 
1  Ručno  čišćenje  terena  od  šuta  i  drugog  otpadnog materijala.  Šut,  zemlju  i  
drugi otpadni materijal utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun  
paušalno. 

 
paušalno 

 
1.00 

 

 
2 

2 
Iskop zemlje III kategorije ispod podova u prirodno vlažnom zemljištu sa privremenim  
odlaganjem  na  daljinu  za  dalji  nesmetani  rad.  Obračun  po  m³  iskopa  u  zbijenom  
stanju 
iskopanog materijala 

 

 
 

m³ 

 

 
 

76.19 

 

3 
3  Nabavka,  nasipanje,  razastiranje  i  nabijanje  tampon  sloja  šljunka  ispod  
podnih ploča. Obračun po m³ za komplet izvedenu poziciju 

 

m³ 
38.09 

 

 

4 

4            Odvoz zemlje za gradsku deponiju udaljene do 15 km sa utovarom i istovarom 
zemlje iz vozila. Obračun zemlje je u rastresitostom stanju (1.25). Obračun po m³ 
komplet izvedenepozicije. 

 
 

m³ 

 
 

95.24 

  
II.   BETONSKI RADOVI 

  

 

5 
1  Sanacija, razbijanje i ponovno betoniranje nabijeno betonskih trakastih  
temelja betonom MB20 sa izradom potrebne oplate. 
Obračun po m³ zajedno sa oplatom. 

 
m³ 

 
18.29 
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6 

2 
Betoniranje armirano betonskih serklaža, nadvratnika i nadprozornika u 
odgovarajućoj oplati, sa odgovarajućim betonom. Obračun po m³ sa svom 
potrebnom oplatom i podupiračima. 
Beton MB 30 

 

 
 

m³ 

 

 

1.36 

 

 
7 

3 
Betoniranje sloja betona, zaštite hidro i termo izolacije nabijenim betonom MB20 
debljine d= 10 cm, a preko tampon sloja od šljunka (posebno obračunato). Izvršiti 
dilatiranje površina. Sve površine isperdašiti i pripremiti za prijem hidroizolacije. 
Obračun po m². 

 

 

m
2 

 

 
384.00 

 

 

8 

4 
Betoniranje lakoarmirane podne ploče betonom MB20, a preko hidroizolacije 
(posebno obračunato). Obračun po m² zajedno sa izradom potrebne oplate. Podna 
ploča debljine d=8 cm. Obračun  po m². 

 

 

m
2 

 

 

251.00 

9 
5 Nabavka i postavljanje repera za kontrolu sleganja objekta. 
Obračun po komadu. 

 

kom 
 

2.00 

  
III.   ARMIRAČKI RADOVI 

  

 

 
10 

1. Nabavka, čišćenje, sečenje, savijanje, montaža i ugrađivanje glatke armature 
(GA 240/360), rebraste (RA 400/500) i mrežaste (MAG 500/560) armature. Količine 
armature  uzete  su  aproksimativno,  stvarne  količine  uzetih  iz  statičkih  detalja. 
Obračun po kilogramu ugrađene armature 
MA500/560 

 

 
kg 

 

 

620.47 

  
IV.   ZIDARSKI RADOVI 

  

 
 
 

 
11 

1. Zidanje pregradnih zidova Ytong blokovima d=12cm u Ytong tankoslojnom 
malteru. Prvi red zidnih blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2cm. 
Spojeve zidova izvoditi zidnim vezom ili vertikalnim armirano betonskim serklažima. 
Istovremeno izraditi i hizontalno armirano betonskog serklaža iznad otvora za vrata, 
beton MB20. Dim. Serklaža 12/20 cm, armatura +-2 Ø 8 mm, uzengije Ø 6/25. 
Obračun po m² sa izradom armirano betonskih serklaža, armaturom, oplatom i 
upotrebom odgovarajuće zidarske skele. 

 
 
 
 

m
2 

 
 
 

 
149.93 

 
 
 

12 

2 Zidanje nosećih zidova Ytong blokovima d=25 cm u Ytong tankoslojnom 
malteru. Prvi red zidnih blokova položiti u sloj produžnog maltera debljine cca 2cm. 
Spojeve zidova izvoditi zidnim vezom ili vertikalnim armirano betonskim serklažima. 
produžnom malteru 1:2:6. Cenom obuhvatiti potrebnu radnu skelu. Radove izvesti 
po pravilima struke. Obračun po m³ 

 

 
 
 

m³ 

 

 
 
 

97.88 

 

 
13 

3 Malterisanje plafona u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9 sa 
finim perdašenjem drugog završnog sloja. Delove od betona prethodno isprskati 
cementnim mlekom. Obračun po m² zajedno sa upotrebom odgovarajuće pokretne 
zidarske skele. 

 

 

m
2 

 

 
546.16 

 

 
14 

4 Malterisanje zidova od Ytong i giter blokova produžnim malterom razmere 
1:3:9 u dva sloja sa finim perdašenjem drugog završnog sloja. Betonske delove 
zidova od opeke prethodno isprskati cementnim mlekom. Obračun po m² zajedno sa 
upotrebom pokretne zidarske skele. 

 

 

m
2 

 

 
658.05 

 
 
 

15 

5 
Izrada završnog sloja poda cementnim estrihom . Estrih izvoditi sa čvrstoćom na 
pritisak od 20 N/mm². dilatacione spojnice se postavljaju ispod svakog pregradnog 
(montažnog) zida, odnosno na polja max. 5 m². Širina spojnice 1cm i ispunjena je 
stiroporom. Obračun po m² komplet izvedene pozicije. Debljina cementnog estriha 
d=6cm. 

 

 
 

m
2 

 
 
 

180.73 
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V. ČELIČNA I SPREGNUTA KONSTRUKCIJA; 

ISPITIVANJE KONSTRUKCIJE 

  

16 
1 Saniranje postojećih čeličnih nosača. Obračun će se vršiti prema stvarno 
izvedenim radovima po času i zamenjenih elemenata po kg paušal 1.00 

  
VI.   IZOLATERSKI RADOVI 

  

 
 
 
 
 

17 

1 . 
Izrada horizontalne hidroizolacije podova na tlu protiv vlage i procedne vode. Izvodi 
se slojevima od betonske podloge kako sledi: 
hladan premaz bitulitom “A” 
-kondor V3 
vruć premaz bitumenom PK 85/25 
Pored obimnih zidova hidroizolaciju podići za 20 cm. Sva mesta prodora obraditi 
poliazbitolom i mrežicom. Obračun po m² komplet izvedene hidroizolacije. Ukupna 
debljina hidroizolacije d=1 cm. 

 

 
 
 
 

m
2 

 
 
 
 
 

384.00 

 

 

18 

2 Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča, Styrodur, debljine 3 
cm, od ekstrudirane polistirolske pene, mase 30 kg/m³. Styrodur ploče postaviti kao 

 
uputstvo projektanta. Obračun po m² poda 

 
 

m
2 

 

 
251.00 

  
VII. LIMARSKI RADOVI 

  

19 
1. Opšivanje fasade (skrivenog oluka) trapezastim Al limom Tr20x150x0.7 sa 
potrebnim Al opšivkama. Obračun po m² montirane površine. 

 

m² 
 

1.00 

  
VIII.   KERAMIČARSKI RADOVI 

  

 

 

20 

1. Popločavanje podova  neklizajućim keramičkim pločicama I klase, domaće 
proizvodnje, boje i dimenzije prema izboru Investitora. Димензије 33*33 цм. Pločice 
debljine d=10 mm, polažu se u sloju lepka. Sve fuge isfugovati odgovarajućom fug 
masom. Obračun po m² komplet izvedene pozicije 

 
 

m² 

 

 
133.64 

 

 

21 

2. Oblaganje zidova zidnim glaziranim keramičkim pločicama I klase, domaće 
proizvodnje, dimenzija 20*25 cm i boje prema izboru Investitora. Pločice se polažu 
fuga na fugu u sloju lepka. Sve fuge zapiti belim cementnom ili fug masom. Na svim 
izbačenim ivicama ugraditi oblu PVC lajsnu. Obračun po m² komplet 

 

 
m² 

 

 
207.90 

 

 
22 

3 . 
Izrada ravne sokle neglaziranim keramičkim pločicama visine do 
h=10 cm na podlozi od cementnog maltera. Pločice lepiti lepkom, sa fugovanjem fug 
masom. Sokla od istih keramičkih pločica kao i pod. Obračun po m komplet izvedene 
pozicije. 

 

 
m 

 

 
94.80 

23 
4 Nabavka neklizajućih podnih keramičkih pločica I klase domaće Proizvodnje 
dimenzija 33*33 cm 

m² 149.80 

24 
5 Nabaka zidnih glaziranih keramičkih pločica I klase, domaće proizvodnje, 
dimenzija 20*25 cm m² 

 

218.29 

  
IX   MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

  

 

25 
1. Gletovanje malterisanih površina zidova i plafona glet masom od potpunog 
izravnanja površina. Obračun po  m²  gletovane površine  zajedno sa  potrebnom 
skelom. 

 
m² 

 
944.94 

26 
2. Bojenje zidova i  plafona posnom bojom dva puta, a  u  tonu po  izboru 
Investitora.Obračun po m² zajedno sa upotrebom zidarske pokretne skele. 

 

m² 
 

944.94 

  

X FASADERSKI RADOVI 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

termo izolaciju podova sa pokrivanjem PVC folijom u jednom sloju, po detaljima i 
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27 
1 Montaža i demontaža fasadne cevne skele. Obračun po m² ortogonalne 
projekcije fasade 

 

m² 
 

550.08 

  
XI   RAZNI RADOVI 

  

28 
1 Čišćenje svih podova prozora, vrata i sanitarne opreme po završetku svih 
građevinskih i zanatskih radova. Obračun po m² neto površine. 

 

m² 
 

933.32 

29 
2 Vađenje dvokrilnih vrata vel.preko 2 m² u komunikacijama 
prizemlja sa sportskom dvoranom 

 

kom 
 

1.00 

 

30 
3 
Razbijanje mršavog betona u podu prizemlja sa odvozom šuta na 
deponiju. Debljina betona cca 10 cm 

 
m² 

 
45.00 

  
A. SPOLJNA HIDRANTSKA, SANITARNA MREŽA 

  

  
I. ZEMLJANI RADOVI 

  

 

31 
1 . 
Iskolčenje trase spoljne hidrantske i sanitarne mreže sa davanjem 
potrebnog materijala i radne snage 

 

m1 
 

16.40 

 

 
32 

2. Mašinski i ručni iskop zemlje u zemljištu II kategorije za rovove vodovoda 
sa izbacivanjem zemlje 1 m od ivice rova. Širina iskopa je 0,80 m   dok  je  prosečna 
dubina  iskopa  1,4  m.   Rovove obavezno podupreti. Obračun po m3

 

b= 0,8 m 

 

 
 

m
3 

 

 
 

18.40 

 

33 
3. Nabavka, dovoz i razastiranje majdanskog peska u rovove ispod 10 cm i oko 
i iznad cevovoda 30 cm. 
Obračun po m3. 

 

m
3 

 
5.90 

34 
4. Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po 20 cm. 
Prvi sloj treba da je rastresit, a ostali nabijeni do pune zbijenosti.  Obračun po m

3
. 

 

3 
 

12.50 
35 5. Odvoz zemlje na daljinu 3 km. koeficijent rastresitosti k=1,15 m

3 6.79 

36 
6. Nabavka, dopremanje, montaža i demontaža podgrade za vreme izvođenja 
radova u rovu. 

m2  

52.48 

  
II. MONTAŽNI RADOVI 

  

 
 
 

37 

1. Nabavka,  isporuka  i  ugradnja  PE  cevi  za  radni  pritisak  od  10  bara  sa 
potrebnim  fitinzima.  Obračun  po  m1.  Cevi  su  date  sa  spoljašnjim  prečnikom. 
Izvođač radova može da odabere i drugu vrstu cevovoda koja zadovoljavaju traženi 
kvalitet materijala i izvedenih radova (npr. PVC cevi sa livenogvozdenim fazonskim 
komadima) uz saglasnost projektanta ili nadzornog organa. 
ø 75 mm 

 

 
 

m
1 

 
 
 

45.80 

  

III. OSTALI RADOVI 
  

 

 

38 

1 . 
Ispitivanje ispravnosti položene mreže pod pritiskom od 10 bara. 
Ispitivanje   obaviti   u   prisustvu   nadzornog   organa   i   sačiniti zapisnik  koji  će 
služiti kao  dokumentacija prilikom tehničkog prijema objekta. Obračun po m1. 

 
 

m
1 

 

 
16.40 

39 2. Obezbeđenje iskopanog rova signalnim trakama. Obračun po m1 m
1
 16.40 

 

40 
3. Troškovi  geodetskog  snimanja  položene  vodovodne  mreže  i unošenje 
u   katastar   podzemnih   instalacija.   Radove   izvodi ovlašćena radna organizacija. 
Obračun po m1. 

 

m
1 

 
16.40 

 
 
 

41 

4. Nepredviđeni radovi, pozicija obuhvata obezbeđenje ili izmeštanje 
prepreka kao što su podzemne instalacije i slično što se nije moglo utvrditi prije 
početka  izvođenja  radova.  Kada  se  utvrdi  tačan  položaj  podzemnih  instalacija, 
potrebno je blagovremeno izvršiti zaštitu instalacija ili njihovo izmeštanje. Troškove 
otkrivanja,  obezbeđenje  instalacija  i  njihovog izmeštanja u rovu, kao i obnova 
oštećene signalizacije padaju na teret ove pozicije. po stvarno izvedenim radovima 

 
 
 

paušalno 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 
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B. SPOLJNA FEKALNA KANALIZACIJA 

  

  
I. ZEMLJANI RADOVI 

  

 

42 
1 . 
Iskolčenje   trase   spoljne   fekalne   kanalizacije   sa   davanjem 
potrebnog materijala i radne snage. 

 

m1 
 

57.90 

 

 

43 

2. Mašinski i ručni iskop zemlje u zemljištu II kategorije za rovove kanalizacije 
sa izbacivanjem zemlje 1 m od ivice rova. Širina iskopa je 0,8 m, dok je prosečna 
dubina iskopa 1,22 m. Rovove 
obavezno podupreti. Obračun po m3. 

 
 

m
3 

 

 
56.50 

44 
3. Nabavka, dovoz i razastiranje majdanskog peska u rovove ispod 
10 cm i oko  i iznad cevovoda 30 cm. Obračun po m3. 

3  

26.00 

 

45 
4. Zatrpavanje rovova zemljom iz iskopa u slojevima od po 20 cm. 
Prvi sloj treba da je rastresit, a ostali nabijeni do pune zbijenosti. 
Obračun po m

3
. 

 

m
3 

 
30.50 

46 
5. Odvoz zemlje na daljinu 3 km. koeficijent rastresitosti k=1,15 m

3 
29.90 

47 
6 Navavka, dopremanje, montaža i demontaža podgrade za vreme izvođenja 
radova u rovu. 

m2  

155.00 

  

II. BETONSKI RADOVI 
  

 

 
 
 
 
 

48 

1 . 
Izrada revizionih vodonepropusnih šahtova od armiranog betona debljina   zidova 
je  d=  15  cm  sa  ugrađenim  penjalicama  i montažom gornje armirano betonske 
ploče MB 30 d= 15 cm. U gornju ploču se ugrađuje liveno gvozdeni poklopci F 600 
mm nosivosti 150 KN, sa otvorima za ventilaciju. Poz. obuhvata i izradu donjeg dela 
šahte od betona MB 30 sa formiranjem kinete. Unutrašnje mere šahta su 0,8 0x 0,8 
m. Sve kompletno plaća se po  kom.   Umesto  predviđenih  mogu  se  primeniti  i 
drugačija rešenja šahtova uz uslov da se pribavi saglasnost projektanta ili nadzora, 
ispoštuju unutrašnje dimenzije i obezbedi statička stabilnost i vodonepropusnost 
šahta. 

 

 
 
 
 
 

kom 

 

 
 
 
 
 

5.00 

  

III. MONTAŽNI RADOVI 
  

 

 

49 

1. Nabavka, isporuka i ugradnja PVC - UKC kanalizacionih cevi   na gotovu 
pripremljenu podlogu sa odg. spojnicama. Kompletno izvedeno sa materijalom i 
radnom snagom plaća se po m1

 

ø 160 mm 

 

 

m
1 

 
 

57.90 

50 
2. Sitni potrošan materijal kao što su vijci, matice, britve, podložne 
pločice, i s l. 

paušalno  

  
IV. OSTALI RADOVI 

  

 

 

51 

1 . 
Ispitivanje ispravnosti položene kanalizacione mreže pod pritiskom od 0,2 
bara.  Ispitivanje obaviti u  prisustvu  nadzornog organa i sačiniti zapisnik koji će 
služiti kao dokumentacija prilikom tehničkog prijema objekta. Obračun po m1. 

 

 

m
1 

 

 

57.90 

52 2. Obezbeđenje iskopanog rova signalnim trakama. Obračun po m1
 m

1
 57.90 

 

53 
3. Troškovi  geodetskog  snimanja  položene  kanalizacione  mreže  i unošenje 
u   katastar   podzemnih   instalacija.   Radove   izvodi ovlašćena radna organizacija. 
Obračun po m1 

 

m
1 

 

57.90 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m 
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54 

4. Nepredviđeni radovi, pozicija obuhvata obezbeđenje ili izmeštanje 
prepreka kao što su podzemne instalacije i slično što se nije moglo utvrditi prije 
početka  izvođenja  radova.  Kada  se  utvrdi  tačan  položaj  podzemnih  instalacija, 
potrebno je blagovremeno izvršiti zaštitu instalacija ili njihovo izmeštanje. Troškove 
otkrivanja,  obezbeđenje  instalacija  i  njihovog izmeštanja u rovu, kao i obnova 
oštećene signalizacije padaju na teret ove pozicije. po stvarno izvedenim radovima 

 
 
 

pauš 

 
 

 
1.00 

  

C. UNUTRAŠNJE INSTALACIJE 
  

  
I. VODOVOD 

  

 1. Nabavka isporuka i ugradnja cevi PPR za toplu i hladnu vodu. 
Obračun po m1. Cevi su date sa spoljašnjim prečnikom i PN20. Izvođač radova može 
da odabere i drugu vrstu cevovoda koja zadovoljavaju traženi kvalitet materijala i 
izvedenih radova uz saglasnost projektanta ili nadzornog organa. U slučaju izbora 
druge  vrste  cevovoda  potrebno  je  da  izvođač  radova  u  zavisnosti od  debljine 
zidova cevovoda izvrši zamenu sa odgovarajućim cevovodaom sa istim unutrašnjim 
prečnikom. U cenu ulaze i potrebni  fazonski  komadi  kao  i  obujmice,  konzole  za 
učvšrćivanje. 

  

55 ø 20 mm m
1 25.00 

56 ø 25 mm m
1 11.50 

57 ø 40 mm m
1 30.00 

58 ø 63 mm m
1 

61.20 

 2. Nabavka,  isporuka  i  ugradnja  PE  cevi  za  radni  pritisak  od  10  bara  sa 

potrebnim  fitinzima.  Obračun  po  m1.  Cevi  su  date  sa  spoljašnjim  prečnikom. 
Izvođač radova može da odabere i drugu vrstu cevovoda koja zadovoljavaju traženi 
kvalitet materijala i izvedenih radova (npr. PVC cevi sa livenogvozdenim fazonskim 
komadima) uz saglasnost projektanta ili nadzornog organa. 

  

59 ø 32 mm m
1
 18.80 

60 ø 40 mm m
1
 14.70 

61 ø 50 mm m
1
 107.20 

62 ø 75 mm m
1  

 3. Nabavka i montaža glavnog propusnih ventila   

63 ø  25 kom 4.00 
64 ø  40 kom 1.00 

 4. Nabavka i montaža ugonih ventila.   

65 ø  20 kom 16.00 
 5 Nabavka   i   montaža   čeličnih   pocinkovanih   cevi   za   unutrašnji razvod 

hidrantske  mreže  sa  potrebnim fitinzima  i  obujmicama, kukama  ili  konzolama, 
ispitivanjem na pritisak od 10 bar, hlorisanjem i ispiranjem cevovoda, štemanjem 
zidova i probijanjem konstrukcija i naknadnom popravkom istih. Vodovi u zemlji se 
premazuju dva puta vrućim bitumenom. Vidljive delovi hidrantskog voda potrebno 
je zaštiti zašitnom bojom u dva premaza. 

  

66 ø 50 mm m 
15.20 

 

67 
6 Nabavka i montaža zidnog požarnog hidranta - požarnog ventila u metalnoj 
kutiji veličine 50 x 50 x 12 cm sa limenim vratima snabdevenoj trevira crevom ø 52 
mm dužine 15 m i mlaznicama sa zasunom prečnika usnika 12 mm 

 
kom 

 
2.00 

 

68 
7 Provera  kvaliteta postojeće pocinkovane hidrantske mreže, sa zamenom 
oštećenih  delova,  čišćenjempostojeće  mreže  od  rđe, ponovno farbanje sa dva 
sloja zaštitne boje 

 

m
1 

 
96.60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

mailto:osslavkorodic@open.telekom.rs


 
 

ОШ “СЛАВКО РОДИЋ” БАЧКИ ЈАРАК 
 

Улица:Младена Стојановића бр.21 

тел/факс:021/847-438 e-mail:osslavkorodic@open.telekom.rs 

12 

 

 

 

  
II . KANALIZACIJA 

  

 

 
69 

1. Nabavka  i   montaža  PVC   kanalizacionih  cevi   sa   potrebnim fazonskim 
komadim,  revizijama,  obujmicama  ili  konzolama,  ispitivanjem na  pritisak  od  2 
m  vodenog  stuba,  štemanjem  zidova  i  probijanjem konstrukcija  i  naknadnom 
popravkom istih. 
ø 50 mm 

 

 

m
1 

 

 
50.00 

 2. Nabavka  i   montaža  PVC   kanalizacionih  cevi   sa   potrebnim fazonskim 
komadim, revizijama, obujmicama ili konzolama, ispitivanjem na pritisak od 2  m 
vodenog stuba, sa ugradnjom u ostavljene vertiklne kanale u zidovima. 

  

70 ø 110 mm m
1 80.00 

71 ø 160 mm m
1 63.00 

 

72 
3. Nabavka i montaža horizontalnog podnog slivnika od tvrdog PVC materijala. 

 
ø 50 mm 

 

kom 
 

6.00 

 

 

73 

4. Nabavka  i   montaža  ventilacione  glave  prema  krovnom  panelu iznad 
prostorija  kupatila.  Svi  radovi  na  fasadi  i  krovu  objekta  pripadaju  građevinsko 
zanatskim radovima i nalaze se u predmeru 
arhitektonskog projekta. 

 

 

kom 

 

 

6.00 

  

III.  SANITARIJE 
  

 

 

74 

1. Nabavka i montaža konzolnog umivaonika od keramike veličine 
52 x 46 cm, odlivnog ventila, sifona sa gumenim čepom, etažera, ogledala, dozera 
za tečni sapun. Boja i dizajn prema projektu enterijera. U cenu uključiti i montažni 
materijal. 

 

 

kpl 

 

 

6.00 

75 
2. Nabavka  i  montaža  stojeće  jednoručne  baterije  baterije  za umivaonik 
sa fiksnim izlivom i dva ugaona ventila sa filtrom – sitom – topla i hladna voda. 

kpl 6.00 

 

76 
3. Nabavka  i   montaža  WC  šolje  od  keramike  sa  vertikalnim odvodom, 
niskomontažnim vodokolićem, plastičnog poklopca, četke sa kutijom za pranje WC 
školjke i kutije za toalet papir. U cenu uključiti i montažni materijal. 

 

kpl 
 

4.00 

 

77 
4 Nabavka  i  montaža  tuš  kade  dim  80  sa  odlivom.  Tuš  kada  se zidarski 
ugrađuje. U cenu uračunati držač za sapun, PVC tuš kabine ili držača zavese i PVC 
zavese kao i držač peškira 

 

kom 
 

6.00 

78 
5 Nabavka i montaža jednoručne zidne tuš baterije sa ručnim tušem i držačem 
za tuš. 

kom 6.00 

79 
6 Nabavka  i  montaža  konzolnog  pisoara  od  bele  keramike  prve klase sa 
ručnim ispusnim ventilom. 

 

kpl 2.00 

  

IV. RAZNI RADOVI 
  

 

 

80 

1 . 
Ispitivanje  ispravnosti  položene  PPR i  PE  mreže  pod  pritiskom  od  5  bara. 
Ispitivanje obaviti u prisustvu nadzornog organa i sačiniti zapisnik koji će služiti kao 
dokumentacija prilikom tehničkog prijema objekta. Obračun po m1. 

 

 

m
1 

 

 

274.40 

 

 

81 

2 . 
Ispitivanje  ispravnosti  položene  čeličnopocinkovane mreže  pod pritiskom od 10 
bara.  Ispitivanje  obaviti  u  prisustvu  nadzornog organa i sačiniti zapisnik koji će 
služiti kao dokumentacija prilikom tehničkog prijema objekta. Obračun po m1. 

 

 

m
1 

 

 

111.80 

 

 

82 

3 . 
Ispitivanje ispravnosti položene kanalizacione mreže pod pritiskom od 0.2 
bara.  Ispitivanje obaviti u  prisustvu  nadzornog organa i sačiniti zapisnik koji će 
služiti kao dokumentacija prilikom tehničkog prijema objekta. Obračun po m1

 

 

 

m
1 

 

193.00 

83 
4. Uzimanje   uzorka   vode   radi   laboratorijskog   ispitivanja,   hemijska   i 
bakteriološka analiza  pre  tehničkog  prijema  objekta  za  svaku lamelu posebno 

 

kom 1.00 

84 
5. Građevinski radovi vezani za postavljanje unutrašnjeg razvoda instalacija 
vodovoda i kanalizacije kao i štemanje i probijanje zidova sa popravkom istih. 

paušalno  

  

D. CIRKULACIONA PUMPA 
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85 

1. Nabavka   i   ugradnja   cirkulacione   pumpe   za   toplu   vodu   sa tajmerom 
sledećih hidrauličkih karakteristika: 
Q = 0,0 - 1,0 l/s 
U  obračun se  uzima u  obzir i  sav potreban materijal i  armatura za ugradnju i 
upravljanje 

 

 
 

kpl 

 

 

1.00 

86 
2 Stavljanje celog sistema instalacija vode za poslovne prostore u probni rad 
sa dezinfekcijom cevovoda 

 

kpl 
1.00 

  

 

1. ELEKTRIČNA INSTALACIJA 

RASVETE I PRIKLJUČNICA 

OPŠTE:  Pozicije  obuhvataju  isporuku,  transport,  skladištenje  na  gradilištu, 
polaganje kablova na unapred pripremljene kablovske police, izradu kablovskih 
završetaka  i  povezivanje,  ispitivanje, puštanje pod napon i garantni rok prema 
Ugovoru sa Investitorom 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

87 

1 . 
Isporuka  i  polaganje  napojnog  kabla  sanitarnog  čvora  na prizemlju i ulaza na 
spratu  kablom tipa N2XH-J 5x10mm2 polaganog u zid. 
PP00-Y  5X10  mm2   (  orjentaciona  dužina  tačnu  dužinu odrediti na licu mesta 
a u zavisnosti od mesta priključka). 
Isporuka , transport , ugradnja i puštanje pod napon dole navedenih ormana: 
Kućište razvodnog ormana izrađeno je od čeličnog lima zaštićenog anti korozivnom 
bojom. Kućušte je sa vratima, bravom i klučem. U ormanu je predviđena konstrukcija 
za nošenje opreme izrađena od od perforiranih profila 
Iznad opreme postavlja se zaštitna ploča. Kućište ormana je vidno premošteno  sa 
zaštitnom šinom  (uzemljenje) a  vrata su premoštena bakarnom pletenicom. 
Zaštita ormana od prodora vlage i stranih predmeta je IP-54. Pozicijom je obuhvaćen 
sav potreban materijal, žice za šemiranje, plastični kanali, kleme, šine za priključak 
neutralnih vodova, sine za priključak zaštitnih vodova, brojevi za obeležavanje i t.d 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

m 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

30.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
88 

2. RO-01, u zaštiti IP54, sa sledećom ugrađenom opremom : 
Isporuka  i  montaža  razvodnog  ormana  RO-01  u  poliesterskom  kućištu   dim 
500x700x200 mm. Stepen zaštite IP54. Uvod kablova od gore. Sa montažnim pločama 
kompletno ožičen i testiran, sa  ugrađenom opremom: 
1 kom.  Tropolni  prekidač  sa ručnim pogonom 660V; 32A za montažu na DIN šinu 
i ručicom sa produženim pogonom  na vratima ormana . 
1 kom zaštitni uređaj diferencijalne struje ZUDS 40/0.5A 4p 
18  kom.  jednopolni  automatski  osigurač  C60N/16A,  6kA,  tipa “C”, sličan tipu 
Legrand 
3 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/10A, 6kA, tipa “C”, sličan tipu Legrand 
3 kom. jednopolni automatski osigurač C60N/6A, 6kA, tipa “C”, sličan tipu Legrand 
3 kom signalne sijalice zelene boje za montažu na DIN šinu 
ostali sitan nespecificiran materijal : bakarne sabirnice, kablovske uvodnice i stopice, 
potporni izolatori, zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 
Plaća se po ormanu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
kom 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.00 

 

 
 

89 

3 . 
Isporuka materijala i izrada strujnog rasvete provodnikom N2XH-J 3,4x1,5 mm2 
polaganog u zid pod malter i prostor 
spuštenog plafona, prosečne dužine 8m 
Kompletno sa radom i materijalom 

 

 
 

kom 

 

 
 

35.00 

 
90 

4. Isporuka materijala i izrada priključnog mesta , monofazne šuko priključnice, 
bojlera i sl.provodnikom N2XH-J 3x2,5 mm2 polaganog u zid prosečne dužine l=12m. 
Kompletno rad i materijal 

 
kom 

 
4 .00 

mailto:osslavkorodic@open.telekom.rs


 
 

ОШ “СЛАВКО РОДИЋ” БАЧКИ ЈАРАК 
 

Улица:Младена Стојановића бр.21 

тел/факс:021/847-438 e-mail:osslavkorodic@open.telekom.rs 

14 
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5.  Isporuka materijala i izrada strujnog kruga ventilatora 
provodnikom N2XH-J 3x1,5 mm2 polaganog u zid pod malter, 

prosečne dužine 12m. 

Kompletno sa radom i materijalom 
Svetiljke se ugradjuju komplet sa sijaličnim grlima, sijalicama, fluo i kompakt cevima, 
starterima, predspojnim spravama, upaljačima i ostalim priborom koji je neophodan 
za kvalitetan rad svetiljki 

 

 
 
 

kom 

 

 
 
 

2 .00 
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6.   Svetiljka označena sa F1-N 
Nadgradna svetiljka sa dve fluo cevi T16 od 28W, sa elektronskom prespojnom 
spavom duo spoju za montažu na plafona . Svetiljka je u zaštiti IP65, sa opalnim 

difuzorom. 

Svetiljka je slična tipu: 

5700 2x28W T16 G5 IP65 EB “Intra lighting”. 
Plaća se po komadu. 

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 

24.00 
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7.  Svetiljka označena sa F2-N 
Nadgradna svetiljka  sa  jednom  kompakt  fluo  cevi  od  16W,  sa elektornskim 
balastom u duo spoju za montažu na plafon u sanitarnim čvorovima i hodnicimai. 
Svetiljka je u zaštiti IP44. 
Svetiljka je slična tipu: 2 D CLUB “Intra lighting”. 
Plaća se po komadu. 

 
 
 

kom 

 
 
 

4.00 
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8.   Svetiljka označena sa P 
Antipanične  svetiljke  za  montažu  na  zid  iznad  vrata,  i  u  pravcu kretanja i za 

ugradnju u spušten plafon. U svetiljku je ugrađena jedna mini Fl cev snage 8W. 

Režim rada svetiljke je trajno uključenje. Kućište svetiljke je od plasike a difuzor od 

transparentnog samogasivog polikarbonata. U   svetiljku   su   ugrađene   NiCd 

baterije za 1 sat rada po nestanku napona. Svetiljke su u zaštiti IP 20 sledećeg tipa: 
Svetiljka  P,   montira  se   iznad   vrata,   sa   natpisom  “IZLAZ”   i oznakom pravca 
kretanja 

Svetiljka je slična tipu: AESTETICA 108,1h “BEGHELLI” 
OPŠTE: Pozicije obuhvataju isporuku, transport, skladištenje na gradilištu, ugradnju 
utičnica. Instalacioni materijal je tipa Aling, 

 
 
 
 
 
 

 
kom 

 
 
 
 
 
 

 
11.00 

95 
9.  Monofazna “Šuko” utičnica jednostruka sa poklopcem P+N+T ,250V 16A, IP54 
za montažu u zid, bele boje kom 6.00 

96 10. običan prekidači za ugradnju u  zid vodotesne OG izvedbe kom 2.00 
97 11. seriski prekidači za ugradnju u  zid vodotesne OG izvedbe kom 4.00 
98 12.   naizmenični prekidači za ugradnju u  zid vodotesne OG izvedbe ком 6.00 
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 НАПОМЕНА!!! 
Nakon završenog rada na izvođenju napred navedenih instalacija izvođač 

radova je dužan izvršiti: 
-  otklanjanje  eventualnih  tehničkih  estetskih  grešaka  izvedenih  instalacija  u 
objektu 
- čišćenje prostorija od šuta i odnošenje istog van objekta. 
Po   završetku   pregleda   izvedenih   radova   izvršiti   sva   potrebna propisima 
predvidjena ispitivanja kao: 
-  merenje  otpora  izolacije  kablova,  elektro  opreme  i  uređaja pojedinačne i 
celokupno izvedene instalacije 
-  ispitivanje funkcionalnosti pojedinih uređaja  i  opreme  kao  i funkcionalnosti 
celokupne instalacije, 
- ispitivanje zaštite od dodirnog napona u instalaciji, 
- merenje padova napona na priključku potrošača 
- merenje prelaznih otpora uzemljenja i slično. 
Nakon izvršenih merenja izvođač će napraviti protokol i dostaviti Investitoru sve 
potrebne ateste uz overu dobijenih vrednosti. 
Za  sve  izvedene radove i  ugradjeni materijal koji je  sam nabavio za potrebe 
izvođenja ove instalacije izvođač radova je obavezan dati  pismenu  garanciju  u 
skladu sa važećim propisima JUS-u i postojećim ugovorenim obavezama. 
Izdavanje  svih  potrebnih  uputstava  za  kasnije  održavanje  je takodje obaveza 
Izvodjača. 

  

 

Након завршетка радова, извођач је дужан градилиште очистити и уклонити све везано 
за извођење радова. 

 

ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ: 
 

ПРЕМА ПОСЕБНИМ УЗАНСАМА О ГРАЂЕЊУ 

Фарба домаћег произвођача 1. Класе 

Санитарија -керамика-1. класе 

Обавезно доставити декларацију приликом подношења понуде и називе свих производа- 
који ће се користити код: 
-молерско-фарбарских радова 
-водовода и канализације (цеви, вентили, и др.) 
-циркулационе пумпе 
-санитарије 
-електричне инсталације 

Обавезно достављање , приликом подношења понуде ,узорка домаћих керамичких 
плочица 1, класе са описом произвођача, ! 

Обавезно достављање , приликом подношења понуде , потврде о обиласку локације 
(образац 8) 

 

Уколико понуђач уз понуду не достави горе траже доказе понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива и неће се узети у разматрање. 

 
Уколико понуђач уз понуду не достави потврду о посети локације понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива и неће се узети у разматрање. 

 
 

 

Датум: Потпис овлашћеног  лица 
 

  . године М.П. 
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За партију 2 
Радови на уградњи столарије 

 

 

 ПАРТИЈА 2   
  

STOLARSKI RADOVI 
  

 1 . 
Izrada i montaža jedno, dvo i trokrilnog prozora izrađen od kvalitetnih belih PVC 
profila  ojačanih pocinkovanim čeličnim profilima. Izrada i ugradnja u svemu 
prema tehnologiji firme “Veka”, “Rehau” ili ekvivalentnog kvaliteta(nemački). 
Prozori se moraju vezivati čeličnim pocinkovanim veznim elementom za zid. 
Zaptivanje  se  vrši  pomoću  ekspandiranog polimernog materijala  “Purpen” 
po celom obimu. Zastakljivanje sa termoizolacionim staklom d=4+12+4 mm. 
U sklopu prozora predvideti unutrašnju prozorsku dasku širine 20 cm od PVC 
profila. Sve raditi po opisu i šemi iz projekta i uz saglasnost projektanta. Obračun 
po комadu комplet izvedene pozicije zajedno sa staklom. 

  

1 Pos I. - vel. 60/60 cm ком 4.00 
2 Pos III. - vel. 67/150+35 cm ком 4.00 
3 Pos IV. - 120/150 cm ком 1.00 
4 Pos V. - 150/150 cm ком 2.00 
5 Pos VI. - 170/150 cm ком 3.00 
6 Pos VIII. 175/140+39 cm ком 14.00 
7 Pos IX. 175/140 cm ком 14.00 
8 Pos X. - 200/150 cm ком 2.00 
9 Pos XI. - 300/150 cm ком 1.00 

10 Pos XII. - 70/140+39 cm ком 1.00 
11 Pos XIII. - 80/140+50 cm ком 2.00 
12 Pos XIV. - 165/140+50 cm ком 1.00 

 2. Izrada i montaža jedno i dvokrilnih zastakljenih vrata sa fiksnim pregradama 
ili bez. Izrađen od kavalitetnih belih PVC profila ojačanih pocinkovanim čeličnim 
profilima. Izrada i ugradnja u svemu prema tehnologiji firme “Veka”, “Rehau” ili 
ekvivalentnog kvaliteta. Vrata se moraju vezivati čeličnim pocinkovanim veznim 
elementom za zid a na spojevima pregrada ankerisati u podnu i u plafonsku 
konstrukciju. Zaptivanje se vrši pomoću ekspandiranog polimernog materijala 
“Purpen”  po  celom  obimu.  Zastakljivanje  sa  termoizolacionim staklom  d= 
4+12+4  mm.  Kod  klatećih  vrata  predvideti isporuku  i  ugradnju  potrebnog 
kvalitetnog mehanizma. Sve raditi po opisu i šemi  iz projekta i uz saglasnost 
projektanta. 

  

13 Pos 1. - 160/210+35 cm ком 2.00 
14 Pos 2. - 160/210+46 cm ком 1.00 
15 Pos 3. - 80/220+50 cm ком 2.00 
16 Pos 9. - 100/210+59 cm ком 7.00 
17 Pos 11. - 170/210+59 cm ком 2.00 
18 Pos 12. - 170/220+50 cm ком 2.00 

 3 . 
Izrada i montaža jedno i dvokrilnih punih vrata sa fiksnim pregradama ili bez 
izrađen  od  kavalitetnih  belih  PVC  profila  ojačanih  pocinkovanim  čeličnim 
profilima. Izrada i ugradnja u svemu prema tehnologiji firme “Veka”, “Rehau” ili 
ekvivalentnog kvaliteta. Vrata se moraju vezivati čeličnim pocinkovanim veznim 
elementom za zid a na spojevima pregrada ankerisati u podnu i u plafonsku 
konstrukciju.Zaptivanje se vrši pomoću ekspandiranog polimernog materijala 
“Purpen” po celom obimu.Sve raditi po opisu i šemi iz projekta i uz saglasnost 
projektanta. 

  

19 Pos 5. - 70/200 cm ком 6.00 

20 Pos 6. - 80/200 cm ком 6.00 
21 Pos 7. - 90/200 cm ком 5.00 
22 4.  Zamena  postojećeg  vrata  identičnim  na  ulazu  sportske  dvorane  

Dimenzija 298/207+48 cm. 
ком 1.00 
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ЗАХТЕВАНИ КВАЛИТЕТ: 
 

а) Столарија треба да је израђена од ПВЦ ШЕСТОКОМОРНОГ (немачког) профила, са две 

дихт гуме на штоку и минимум једном дихт гумом на крилу, високоотпорног на старење, 
ударе, хемикалије, временске и температурне утицаје. 

 
б) Уграђена столарија потребно је да има дебљину зида минимум 2,7 мм, минимум уградне 
ширине 78 мм, да је ојачана челичним поцинкованим “U” профилом минимум дебљине 1,5 мм. 

 

Уз понуду обавезно је приложити технички цртеж попречног пресека профила који се нуди, као 
и угаони пресек - узорак профила. 

 

ц) Столарија мора поседовати добре звучне и термичке карактеристике које се додатно 
обезбеђују двоструким заптивним затварањем и термоизолујућим стаклом 4 мм 
флоат/15мм/4мм Low-E, пуњено аргоном. 

 

д) Спојеви треба да буду урађени у трајној заваривачкој техници, а столарија у белој боји. 

е) Столарија и профили морају задовољавати следеће карактеристике: 

- Отпорност према пропуштању воде: категорија “9А” према стандарду SRPS EN 12208:2008 
 

- Пропустљивост ваздуха: категорија “4” према стандарду SRPS EN 12207:2008 
 

- Отпорност према оптерећењу од ветра: категорија “C3” према стандарду SRPS EN 12210:2008 
 

- Руковање  SRPS EN 13115 Класа „1“ 
 

- ПВЦ пофили морају задовољавати захтеве из прописа RAL-GZ 716/1 
 
 

 
Наведене карактеристике понуђач је обавезан доказати одговарајућим доказима (сертификат, 
атест, извештај,....) 

 

 

У случају да понуђач поседује сертификат, атест, извештај на страном језику, обавезан је да уз 
исте достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача за тај језик. 

 
Уколико понуђач уз понуду не достави горе траже доказе понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива и неће се узети у разматрање. 

 
Уколико понуђач уз понуду не достави потврду о посети локације понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива и неће се узети у разматрање. 

 

 
 
 
 

Датум: Потпис овлашћеног  лица 
 

  . године М.П. 
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Техничке карактеристике , квалитет, количина , опис радова и место извођења радова : 
Предметни радови морају бити изведени према опису, количинама и техничким 
спецификацијама наведеним у табели Обрасца структуре понуђене цене са упутством како 
да се попуни (поглавље VIII – oбразац 2.). Образац структуре цене сачињен је према 
предмеру радова из пројекта за извођење. 
Објекат се гради : Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 21234 
Бачки Јарак, број парцеле 4/1,К.О. Бачки Јарак, укупне БРГП обрачунато по ЈУС-у – .2206,35 

 

Предметни радови изводиће се у складу са правноснажном грађевинском дозволом број 
351-2/2003-1876-04 од 10.04.2013. године 

 
Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета радова :  Понуђач 

је обавезан да радове изводи стручно и квалитетно, у складу са Законом о планирању 
и изградњи и другим важећим прописима, стандардима и техничким нормативима, који се 
односе на предметне радове. 
Понуђач је обавезан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова у складу 
са  Правилником  о  садржини  и  начину  вођења  стручног надзора   („Службени   гласник 
РС“,   број   7/2010),   и   да   поступи   по   свим примедбама наручиоца и стручног надзора 
одређених од стране наручиоца, на квалитет изведених радова, уграђеног материјала, 
уређаја и опреме. 

 
Гарантни рокови и рок извођења радова: 
- Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет ове јавне набавке 
не може бити краћи од 10 (десет) година, рачунајући од дана примопредаје. 

- За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача. Извођач 
је обавезан да, на дан извршене примопредаје објекта, записнички  преда  Наручиоцу  све 
гарантне  листове  за  уграђене  уређаје и опрему, као и упутства за руковање. 

Рок за извођење радова износи максимално 120 календарских дана од дана увођења 
извођача у посао за партију 1 

Рок за извођење радова износи максимално 15 календарских дана од дана увођења извођача 
у посао за партију 2 
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 
 
 

 
Техничка  документација  и планови: 

Техничку документацију (пројекат за извођење) израдио је: „CON-BAU“ доо Суботица 
Техничку контролу главног пројекта извршило је: „СМИМ ДОО“ Суботица 

 
Обилазак локације  и  увид  у техничку документацију: 

Обилазак локације и увид у техничку документацију може се извршити по претходно поднетом 
писаном Захтеву за обилазак локације и увид у техничку документацију. 

Наручилац ће организовати обилазак локације и увид у техничку документацију свим 
заинтересованим понуђачима који су поднели захтев, према редоследу приспећа, у року од 
максимално 3 радна дана од пријема захтева. 

 
 
 

 
Подношење захтева: 

Захтев за обилазак објекта и увид у техничку документацију се може доставити на један од 
следећих начина: 
-ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ – на адресу:  osslavkorodic@open.telekom.rs 

-ФАКСОМ – на број: 021-847-438 
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V          УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 
 
 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, а испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 

 
 
Р.бр 

УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

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

1. тач. 1) Закона) 

 
Извод из регистра Агенције за 

привредне   регистре,   односно   извод 

из   регистра   надлежног   Привредног 

суда 

Напомена :      Понуђачи      који      су 

регистровани у регистру који води 

Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе овај доказ јер је 

јавно доступан на интернет-страници 

Агенције за привредне регистре. 
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Да он и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних 
дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван 

 

Правна  лица: 

1) Извод из казнене евиденције, 
односно уверењe основног суда на 
чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело 

2. за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне примања или давања мита, кривично 

средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично   дело 
преваре    (чл.    75. ст. 1. тач. 2) 

дело преваре 

Напомена : Уколико уверење 

Закона) Основног суда не обухвата податке из 
казнене евиденције  за  кривична  дела 

која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, 

потребно је  поред  уверења  Основног 

суда доставити  И  УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ 

СУДА  на чијем  подручју  је  седиште 

домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде и кривично дело 

примања мита. 

2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани 

криминал   Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице 

није  осуђивано  за неко од кривичних 

дела организованог криминала. 

3) Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне 

полицијске   управе   МУП-а,   којим 

се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично 

дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта законског 

заступника). 
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Уколико понуђач има више законских 

заступника, дужан је да достави доказ 

за сваког од њих. 

 
 Предузетници и  физичка    лица : 

Извод  из  казнене  евиденције, 

односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних  дела  као  члан 

организоване криминалне групе, да 

није  осуђиван  за  кривична  дела 

против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично 

дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

 
Докази не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

3. Србије  или  стране  државе  када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона) 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење 

надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу 

изворних   локалних   јавних   прихода 

или потврду Агенције за приватизацију 

да се понуђач налази у поступку 

приватизације. 
 

 
 

Доказ не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 
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а) Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине 

 
б) Да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у 
време подношења понуде 

 
 
 

 
4. 

 

а)  Изјава  о  поштовању  прописа  – 

(Образац бр. 5) 

 
б) Изјава да нема забрану обављања 

делатности 

(Образац бр. 5) 
 
 
 

Напомена: 

-   Изјаву  о поштовањ у  прописа и о 

забрани обављања делатности 

морају да потпишу и овере печатом 

сви понуђачи. 

Уколико    понуду подноси     група 

понуђача ,    ова изјава   мора   бити 

потписана    од стране    овлашћеног 

лица    сваког понуђача    из    групе 

понуђача   и оверена печатом. 

. 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 
 
 

 

A) НЕОПХОДАН ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

Р.бр. УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

 
ЗА ПАРТИЈУ 1 И 2 
 
 
 

 
а) Услов: Укупан приход понуђача 

у   2014. години мора бити минимум 

25.000.000,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
б) Услов:да понуђач није био у блокади 
рачуна 2 (две) године пре објављивања 
јавног позива 

 
а) Извештај о бонитету за јавне 

набавке БОН-ЈН Агенције за 

привредне регистре, Регистар 

финансијских извештаја и 

података о бонитету правних лица 

и   предузетника,   који садржи 

сажети биланс стања и успеха и 

показатеље   за   оцену   бонитета 

за 2014. годину, као и податке о 

данима неликвидности. 
 
 
 

 
б) Потврда о броју дана 

неликвидности коју издаје НБС, 

Одељење за принудну наплату, 

Одсек за пријем основа и налога 

принудне наплате. 

Од 25.09.2013 до 25.09.2015. 
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Б) НЕОПХОДАН ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 1 

 
1. Да је понуђач у периоду од 3 године 

пре објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки извео 

најмање 5 послова и то: 

- радове  на  изградњи    санацији  или 

адаптацији објекта високоградње, 

укупне бруто грађевинске површине  

2200  m2, 
Сви објекти морају бити са комплетно 
завршеним       занатским       радовима 
и инсталацијама (врсте радова: 
грађевински радови, грађевинско- 
занатски радови, инсталације водовода 
и канализације, термотехничке 
инсталације, и електроенергетске 
инсталације). 

 
2. Да понуђач поседује сертификате: 

1.  ISO 9001; 

2.  ISO 14001; 

3.  OHSAS 18001. 

 
1) Попуњен, потписан и оверен 

образац Списак  референтних 

наручилаца  радова  (Образац 

6.); 

2)  Потврде     о   изведени м 

референтним  радовима ,  које 

морају  бити  попуњене, 

потписане и оверене печатом 

референтних  наручилаца 

радова (Образац 7.); 

 
3)      Фотокопије    окончаних 

 ситуација , потписаних     и 

оверених од стране извођача, 

стручног надзора и инвеститора 

из које се може видети да је 

понуђач за референтног 

наручиоца  радована  објектима 

за  које  су  достављене  потврде 

о изведеним      референтним 

радовима,    извео    следеће 

врсте радова: грађевинске 

радове, грађевинско-занатске 

радове,   инсталације   водовода 

и канализације, термотехничке 

инсталације, 

телекомуникационе и сигналне 

инсталацијеи електроенергетске 

инсталације. 

 
4) Сертификати  ISO  9001 

(Систем управљања квалитетом), 

ISO 14001 (Систем управљања 

животном  средином)  и  OHSAS 

18001 (Систем менаџмента 

заштитом здравља и безбедношћу 

на раду). 

Достављени сертификати морају 

да   буду   важећи   у моменту 

отварања понуда. 
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ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

1. Да је понуђач у периоду од 3 године 

пре објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки извео 

радове , најмање на 3 објекта и то: 

-на уградњи пвц столарије. 

минимално 200 m2 по објекту 

 

1) Попуњен, потписан и оверен 

образац Списак  референтних 

наручилаца  радова  (Образац 

6а.); 

2)  Потврде     о   изведени м 

референтним  радовима ,  које 

морају  бити   попуњене, 

потписане и оверене печатом 

референтних  наручилаца 

радова (Образац 7а.); 
 
 
 
 

 
3. 
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 B) ДОВОЉАН ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 
 
 
 
 
 

3. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 1 
 

Да понуђач има на располагању 

следећу механизацију и опрему: 

Доставно возило до 2т: 2 ком 

Камион-кипер, носивости до  10т: 2 ком. 

Камион-кипер, носивости преко 10т:2 

ком 

Комбинована радна машина или багер: 

2 ком. 

Утоваривач : 1 ком 

Аутомиксер за прављење бетона : 2 ком 

Пумпа за бетон: 1 ком 

Аутодизалицу: 2 ком 

Скела (цеваста): минимум 2000м2 

Цистерна за воду: 1 ком. 

1)   Фотокопије   пописне   листе 
основних средстава на дан 31. 

12. 2014. године aкo je понуђач 

власник   механизације   и 

опреме,  са  видно  обележеном 

– маркираном траженом 

механизацијом и опремом или 

рачун, купопродајни уговор и сл. 

ако је понуђач постао власник 

механизације  и  опреме  после 

31. 12. 2014. године или уговор 

о        закупу,  уговор  о  лизингу 

и сл. ако понуђач није власник 

механизације и опреме 
2) Важеће саобраћајне дозволе за 
возну покретну механизацију, са 
читачем и одштампаним сликама 
регистрационих налепница, из 
које се види регистарски број 
возила и датум истека важења 
регистрације. 
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ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

1.Одговарајуће машине за израду 

предметне набавке, и то: 

•    Машина за прање стакла 

•    Машина за лепљење 

термоизолационог стакла 

•    Машина за обраду стакла 

•    Машина за сечење али и пвц 

профила 

•    Машина за пресовање алу 

профила 

•    Апарат за пуњење 

термоизолационог стакла са 

гасом 
 
 

2. Минимум 2 доставна возила 
4. носивости до 2 тоне 

1) Фотокопије пописне листе 

основних средстава на дан 31. 

12. 2014. године aкo je понуђач 

власник опреме, са видно 

обележеним називима и 

функцијама машина неопходним 

за израду пвц столарије– 

маркираном траженом опремом 

или рачун, купопродајни уговор и 

сл. ако је понуђач постао власник 

механизације  и  опреме  после 

31. 12. 2014. године или уговор 

о        закупу,  уговор  о  лизингу 

и сл. ако понуђач није власник 

механизације и опреме 

 
2) Важеће саобраћајне дозволе за 
возну покретну механизацију, са 
читачем и одштампаним сликама 
регистрационих налепница, из 
које се види регистарски број 
возила и датум истека важења 
регистрације. 
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Г) ДОВОЉАН КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

  

 

УСЛОВИ 

 

 

ДОКАЗИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. 

 

ЗА ПАРТИЈУ 1 

Да понуђач има запослене и/или 

ангажоване ван радног односа минимум 

60 запослених а од тога: 

1. Носиоце важећих личних лиценци 

одговорног извођача радова, који ће 

Решењем бити именовани за 

одговорне извођаче радова и то: 

-410 или 411 – дипл.инж.грађ.....1 

извршиоца 

-413 или414 – дипл.инж.грађ..........1 

извршилац 

-450     –     
дипл.инж.елек...................1 

извршиоц
а 

2. Лице за безбедност и 

здравље на раду са 

положеним стручним 

испитом.......................................

1 извршилац 
3.Раднике грађевинско- 
занатских, 
електро, 
машинских и 
других занимања, 
потребних за  извођење 
предметних 
радова..................50 
извршилаца. 

 
1. За сва лица: 

-  уговор  о  раду  и  образац 

пријаве на обавезно социјално 

осигурање (уколико је лице 

запослено код понуђача), 

ОДНОСНО 

- уговор о делу, уговор о обављању 

привремених и повремених 

послова, уговор о допунском раду 

или  други уговор који је правни 

основ његовог ангажовања од 

стране  понуђача  (уколико  је 

лице уговорно ангажовано код 

понуђача). 
 

 

2. За носице важећих личних 

лиценци одговорног извођача 

радова, који ће Решењем бити 

именовани   за   одговорне 

извођаче радова – тражене 

лиценце       са       потврдом       о 

важењу исте, издате од стране 

Инжењерске коморе Србије. 

 
3. За лице за безбедност и 

здравље на раду са положеним 

стручним испитом – Уверење о 

положеном стручном испиту о 

практичној оспособљености за 

обављање послова безбеданости 

и здравља на раду. 
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ЗА ПАРТИЈУ 2 

 

Да понуђач има запослене и/или 

ангажоване ван радног односа минимум 

5 запослених за извршење радова 

предмне набавке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. 

 
 

-  уговор  о  раду  и  образац 

пријаве на обавезно социјално 

осигурање (уколико је лице 

запослено код понуђача), 

ОДНОСНО 

- уговор о делу, уговор о обављању 

привремених и повремених 

послова, уговор о допунском раду 

или  други уговор који је правни 

основ његовог ангажовања од 

стране  понуђача  (уколико  је 

лице уговорно ангажовано код 

понуђача). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 

80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава 
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 
·  Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. У том случају сваки члан групе понуђача мора да достави наведене 
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доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, док доказе о испуњености 
додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава тражени услов. 

 
·   Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 
 
 

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

не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

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

регистре не морају да доставе доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 
4) Закона, сходно чл. 78. Закона. 

 

 

·   Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет-страницу на 
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
·  Уколико   је   доказ   о   испуњености   услова   електронски   документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 

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

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 

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

да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 
надлежних органа те државе. 

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

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
 

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

 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 
језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа 
на српски језик. 

 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену  на  начин  да  се  приликом  отварања  понуда  може  са сигурношћу утврдити 
да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу:, Основна школа „Славко Родић“, Улица Младена 

Стојановића 21 ,21234 Бачки Јарак 
 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на изградњи бјеката за 
рекреацију ОШ “Славко Родић”-прва фаза ПАРТИЈА     (навести број партије) , 
број парцеле 4/1,К.О. Бачки Јарак, ЈН бр.4/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.11.2015.  до 9:00 часова. 
Отварање понуда ће бити истог дана у 10:00 часова у просторијама наручиоца. 

 

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде. 

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

 
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ: 

Ø  доказе о испуњености услова за учешће у овој јавној набавци из чл.75. и 76. 

Закона, наведене и описане у поглављу V ове конкурсне документације ,,Услови за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“; 

Ø образац понуде (поглавље VII – oбразац 1.) – попуњен, потписан и печатом оверен; 
Ø образац структуре цене (поглавље VIII – oбразац 2. и/или 2а) – попуњен, потписан 

и печатом оверен; 
Ø  споразум о заједничком наступању – доставља се само у случају подношења 

заједничке понуде; 
Ø  образац изјаве о независној понуди (поглавље X  – oбразац 4.) – 

попуњен, потписан и печатом оверен; 

Øобразац изјаве о потовању обавеза из чл.75 ст. 2. Зјн (поглавље XI - образац 5.) – 
попуњен, потписан и печатом оверен; 

Ø списак референтних наручилаца радова (поглавље XII - образац  6. и/или 6а) – 
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попуњен, потписан и печатом оверен; 
 

Ø   потврда о референтним изведеним радовима  (поглавље XIII- образац 7.) – 
попуњен, потписан и печатом оверен; 
Ø  средство обезбеђења за озбиљност понуде – банкарска гаранција; 

Ø  Обавезујуће  писмо  о намерама пословне  банке  понуђача  за достављање 
гаранције  за добро извршење  посла 

Ø  Обавезујуће  писмо о намерама пословне банке понуђача  за достављање 
гаранције  за отклањање грешака у гарантном року 
Ø модел уговора – попуњен, потписан и печатом оверен. 

Ø потврда о посети локације ( поавље XV - образац 8.) – попуњен, потписан и 
печатом оверен; 

ØУзорке и декларације тражене конкурсном документацијом 
 
 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати 
и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној 
понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, које морају бити потписане 
и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи 
определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев поменутих изјава),  наведено треба дефинисати споразумом којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 
понуде  и  попуњавања  образаца  из  конкурсне  документације, дужан је да поред такве 
исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

 
 
 

 
3. ПАРТИЈЕ 

 

 

Предметна јавна набавка је обликована у две партие. 
 
 
 

 
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 исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној 
коверти или кутији. 
Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/ 
или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан и 
печатиран од стране овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене. 
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Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, 
у затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је 
потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ “Славко Родић”, 
Младена Стојановића 21,Бачки Јарак са назнаком: „Измена/Допуна/Опозив/Измена и 

допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на изградњи објеката за рекреацију ОШ 
“Славко Родић”, Младена Стојановића 21-Прва фаза за партију   (навести бр партије), број 

парцеле 4/1,К.О. Бачки Јарак, ЈН бр.4/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да  понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења нити да 
допуњује 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 VII – образац 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  VII  –  образац  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. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V ове 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 садржи: 
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· податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

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

 
 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V ове 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. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

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

Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема исправне ситуације (привремене или окончане). 
Обвезник пореза на додату вредност је наручилац на основу члана 
10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додатну вредност (‘‘Сл. гласник РС’’, бр. 
84/2004,  86/2004  –  испр.,  61/2005,  61/2007,  93/2012,  108/2013,  6/2014  – 
усклађени дин. изн. 68/2014 – др. закон и 142/2014). 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Укупна вредност привремених ситуација не 
може да буде већа од 90% вредности уговорених радова. 
Понуђач  има  право  да  захтева  аванс,  који  не  може  бити  већи  од  30%  од вредности 
понуде без ПДВ-а. Примљени износ на име аванса извођач је дужан да правда тако што 
ће сваку испостављену привремену ситуацију умањити најмање сразмерно проценту 
примљеног аванса. Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда 
привременим ситуацијама. 
Привремене ситуације и окончану ситуацију извођач доставља надзорном органу на оверу. 

Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни 
орган, у року од 7 дана од дана пријема, доставља наручиоцу на оверу и плаћање. 
Уколико наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни 
део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране извођача радова, а спорни део 
ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не 
договоре. 
Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану 
ситуацију. 

 
 
 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

- Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет ове јавне набавке 
не може бити краћи од 10 (десет) година, рачунајући од дана примопредаје. 
- За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача. Извођач 
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је обавезан да, на дан извршене примопредаје објекта, записнички  преда  Наручиоцу  све 
гарантне  листове  за  уграђене  уређаје и опрему, као и упутства за руковање. 

 
9.3. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок за извођење свих уговорених радова је максимално 120 календарских дана за партију 1, 
а 15 календарских дана за партију 2 од увођења извођача у посао. Надзорни орган уписује 
у грађевински дневник датум почетка и завршетка свих уговорених радова. 

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду. 

 

 
 
 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 

 
Цене  у  понуди  морају  бити  исказане  у  динарима,  са  порезом  на  додату вредност и 
без њега, 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. 
У цене треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током 
извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке (трошкови   извођења   радова, 
набавке    материјала,    помоћног    материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, 
монтаже, уградње и др.). 
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током реализације уговора. 

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. 

У  случају  рачунске  грешке  и  разлике  између  јединичне  и  укупне  цене  или укупне 
вредности понуде, меродавна је јединична цена. 

 
 
 

 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РА ДА И СЛ., А 
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

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

финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs 
§ Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне 

средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде 
и заштите животне средине, Београд, Немањина 
22-26, www.mpzzs.gov.rs 

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

за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  Београд, Немањина 22-26,  www. 
minrzs.gov.rs 
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12.  ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  СА ДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

 

 

1) Средство  финансијског  обезбеђења  за  озбиљност  понуде  и  то: 

1,Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, са клаузулама безусловна и платива на 
први позив, у износу од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења најмање 
онолико дана колико важи понуда. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: 
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или 
измени своју понуду; 

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

- понуђач  коме  је  додељен  уговор  не  поднесе  средство  обезбеђења  за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен 

уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
 
 
 

2. Обавезујуће  писмо  о намерама пословне  банке  понуђача  за достављање 
гаранције   за  добро извршење  посла  у износу од 10% од укупне вредности понуде 
(без  ПДВ-а), са роком важности од минимум 30 дана дужим од дана завршетка радова. 

 
3. Обавезујуће  писмо о намерама пословне банке понуђача  за достављање 
гаранције  за отклањање грешака у гарантном року  у износу од 10% од укупне 
вредности понуде (без  ПДВ-а), са роком важности дужим 30 дана од гарантног рока. 

 
 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

 

1.   Банкарску   гаранцију   за   повраћај   авансног   плаћања   – Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску 
гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива 
на први позив. Ова банкарска гаранија се издаје у висини захтеваног   аванса,   са   роком 

важности   најкраће   до   правдања   аванса. Наручилац ће изабраном понуђачу уплатити 
аванс уроку од 45 дана од дана пријема  ситуације  за  авансно  плаћање,  а  тек  након 
пријема  банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 
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). 
2.  Банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла  – Изабрани понуђач се обавезује 
да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију 
за  добро  извршење  посла,  која  ће  бити  са  клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција за добро  извршење посла  издаје  се  у  висини  од  10%  од 
укупне  вредности  уговора  без  ПДВ-а,  са роком  важности  који  је  30  (тридесет)  дана 
дужи од истека рока за коначно извршење  посла.  Ако  се  за  време  трајања  уговора 
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промене   рокови   за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла  мора  да  се  продужи.  Наручилац  ће  уновчити  банкарску  гаранцију  за 
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. 
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). 
3.  Банкарску  гаранцију  за  отклањање  недостатака  у гарантном року  – Изабрани 
понуђач  се  обавезује  да  преда  наручиоцу банкарску  гаранцију приликом  примопредаје 
изведених    радова,    која    ће     бити    са    клаузулама: безусловна и платива на први 
позив. Банкарска гаранција се издаје у висини од 10%  од  уговорене  вредности  радова, 
без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од истека гарантног рока. Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања 
недостатака у гарантном року, због којих је умањена могућност коришћења предметног 
објекта. 

 

 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
одоних које одреди наручилац, мањи износ од 10% од уговорене вредности радова који су 
предмет гаранције, без ПДВ-а или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

 

4.  Полису осигурања  објекта  у изградњи    и    полису    осигурања од 
одговорности  за штету  причињену трећим лицима и стварима   трећих 
лица , са важењем за цео период извођења радова, у свему према важећим законским 
прописима, која мора бити достављена наручиоцу у року од 5 дана од закључења уговора. 
Уколико се рок извођења радова продужи, понуђач је обавезан да пре истека уговореног 
рока достави полису осигурања са новим периодом осигурања. 

 
 
 
 
 
 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

 
 
 
 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на адресу. osslavkorodic@open.telekom.rs или факсом на број 021-847-438 тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 
5 дана пре истека рока за подношење понуде.Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, који понуђачи шаљу путем имејла или факса могу 
се доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 8 до 14 
часова. 
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију   објавити   на   Порталу   јавних   набавки 
и  на  својој  интернет страници. 

 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.4/2015. ”. 

Ако  наручилац  измени  или  допуни  конкурсну  документацију  8  или  мање  дана  пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење   додатних   информација   или   појашњења   у   вези   са   припремањем понуде 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 

 
 
 
 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи при прегледу, вредновању 
и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац   може   уз   сагласност   понуђача   да   изврши   исправке   рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена. 
(исти су за обе партије): 
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17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КА ДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни  рок  за  изведене  радове. 
Уколико је понуђен исти гарантни рок за изведене радове, као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 
Уколико две или више понуда имају идентичне понуде као најповољнија биће изабрана 
жребањем и то на следећи начин: у кутију ће се убацити по пет идентичних папира- савијених 
са називима понуђача тако да се не види њихов назив а за извлачење ће бити насумично а 

извлачење папира ће вршити случајни пролазник. 
 

 
 
 
 
 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 
 

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву да је поштовао све обавезе 
које произилазе 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 
(образац изјаве дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

 
 
 

 
19. 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. 

 
 
 
 

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

 

Захтев  за заштиту права  може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице,  који има интерес за доделу уговора, односно 
оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац 
захтева) 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на адресу osslavkorodic@open.telekom.rs факсом на број  021- 
847-438 или  препорученом  пошиљком  са повратницом. Уколико се захтев за заштиту 
права доставља путем имејла или факса, исти се може доставити радним данима од 
понедељка до петка, у радно време наручиоца од.8 до 14 часова . Захтев за заштиту права 
се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке  радње  наручиоца, 
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осим  уколико  Законом  није  другачије  одређено.  Захтев за заштиту права којим се  
оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од 
стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда, без  обзира на  начин достављања и уколико  је подносилац захтева у 
складу са чланом 63.  став 2. овог закона указао наручиоцу на  евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из 
става 3. Члана 149 ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда. 

 

 
 

После доношења одлуке о додели уговора, или одлуке о обустави 

поступка, рок за  подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

 
Захтевом за  заштиту права не  могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су  подносиоцу захтева били или 
могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење захтева из  ст. 3. и 4. Члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га 
није поднео пре истека тог  рока. 

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

 
Захтев за заштиту права не  задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. закона. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу  на  број 
жиро  рачуна:  840-742221843-57, шифра  плаћања:  153,  позив  на  број  97  50-016,  сврха 
уплате:  Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи 
(број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 

 

У  изнoсу  од 
 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и 
преговарачком поступку без  објављивања позива за подношење понуда 

 
2)  120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 

отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 
динара; 

 
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре 
отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 

120.000.000 динара; 

 
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 
динара; 
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5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених 
партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка 
обликована по партијама; 

 
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене 

цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту 
права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара; 

 
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија 

јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени 

уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 

Свака  странка у поступку сноси  трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако  је захтев  за заштиту права  основан, наручилац мора подносиоцу захтева за 
заштиту права  на писани захтев  надокнадити трошкове настале  по основу  заштите 
права. 

Ако  захтев  за заштиту права  није основан, подносилац захтева  за заштиту права 
мора наручиоцу на писани захтев  надокнадити трошкове настале  по основу  заштите 
права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује 
да ли ће свака  странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени 
сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 
Странке у захтеву морају прецизно да наведу  трошкове за које траж е накнаду. 

Накнаду трошкова могуће  је траж ити до доношења одлуке  наручиоца, односно 
Републичке комисије о поднетом захтеву  за заштиту права. 
О  трошковима  одлучује   Републичка   комисија.   Одлука   Републичке   комисије   је 
извршни наслов. 

 
 
 
 
 

 
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ 

ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 
Чланом 151. Закона прописано је да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, 

прихватиће се : 

1) Потврда  о  извршеној  уплати  републичке  административне  таксе  из 
члана 156. Закона која садржи следеће: 

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

(2) да  представља  доказ о  извршеној уплати републичке административне таксе (у 
потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата 
таксе реализована); 

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 
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(4) број рачуна буџета: 840-742221843-57; (5)  шифру 
плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: 97 50-016; 

(7)  сврха: републичка  административна  такса;  број или  другa ознакa јавне набавке 
на коју се односи поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата републичке административне таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној 
уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту 
права за којег је извршена уплата републичке административне таксе. 
3) Потврда  издата  од  стране  Републике  Србије,  Министарства  финансија, Управе 
за   трезор, која   садржи   све   напред   поменуте   елементе,   за подносиоце захтева 
за заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун 
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор. 
4) Потврда  издата  од  стране  Народне  банке  Србије,  која  садржи  све 

напред поменуте елементе, 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. 

 
 
 
 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем 

је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење 

захтева за заштиту права. 

 
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, 

понуђач није дуж ан да потпише уговор што се неће сматрати  одустајањем од понуде 

и не мож е због  тога сносити било  какве  последице, осим ако  је поднет  благовремен 

захтев за заштиту права. 

 
Након што наручилац изабраном понуђачу достави потписани уговор, изабрани понуђач је 
дужан да у року од три дана наручиоцу пошаље потписани уговор. 

 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

наручилац мож е да закључи уговор са првим  следећим  најповољнијим понуђачем. 

 
Ако је у случају из става 3. овог  члана  због  методологије доделе  пондера потребно 

утврдити првог  следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити 

стручну оцену понуда и донети  одлуку о додели  уговора. 
У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 

112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
(Образац 1.) 

 

Понуда  бр.                                  од             за  јавну  набавку Радови на изградњи објеката 
за рекреацију-Прва фаза партија           , (навести број партије) ОШ “Славко Родић”, Младена 
Стојановића 21, број парцеле 4/1,К.О. Бачки Јарак , ЈН 4/2015 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (имејл):  

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) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 

СПОРТСКЕ ХАЛЕ- прва фаза, Ош.  „Славко Родић“, Младена Стојановића 21, 21234 Бачки 
Јарак, број парцеле 4/1,К.О. Бачки Јарак, Партија 1 

ЦЕНА 
 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА динара без ПДВ-а 

Радови на изградњи објеката за 
рекреацију ОШ “Славко Родић”, 

Младена Стојановића 21, број парцеле 
4/1,К.О. Бачки Јарак 

 

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 
 

 
УСЛОВ НАРУЧИОЦА 

 
ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

АВАНС 
-    Аванс у максималном износу до 30 

% 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
- По испостављеним ситуацијама 
(укључујући авансну и окончану 
ситуацију) у року од 45 дана од дана 
пријема исправне ситуације 

 
      _% аванс 

 

 
 

По испостављеним ситуацијама 

(укључујући авансну и окончану 

ситуацију) у року од 45 дана од дана 

пријема исправне ситуације 
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 
- Не може бити дужи од 120 
календарских дана од дана увођења 
извођача у посао 

 

 
 

  календарских дана од дана 

увођења извођача у посао 
ГАРАНТНИ РОК: 
-за  изведене  радове  минимум  10 
година од датума примопредаје; 
- за уграђену опрему и уређаје важи 
гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од датума 
примопредаје радова. 

 
-за изведене радове              године од 

датума примопредаје 

 
-за уграђену опрему и уређаје важи 
гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од датума 
примопредаје радова 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
Не може бити краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда 

 
  дана од дана отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за аванс, рок и начин 
плаћања, рок извођења радова, гарантни рок  и рок важења понуде сматраће 

се неприхватљивом. 
 

Датум Потпис понуђача 

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. 
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5) КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 

СПОРТСКЕ ХАЛЕ- прва фаза, Ош.  „Славко Родић“, Младена Стојановића 21, 21234 Бачки 
Јарак, број парцеле 4/1,К.О. Бачки Јарак, Партија 2 

ЦЕНА 
 

ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ УКУПНА ЦЕНА динара без ПДВ-а 

Радови на изградњи објеката за 
рекреацију ОШ “Славко Родић”, 

Младена Стојановића 21, број парцеле 
4/1,К.О. Бачки Јарак 

 

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 
 

 
УСЛОВ НАРУЧИОЦА 

 
ПОНУДА ПОНУЂАЧА 

АВАНС 
-    Аванс у максималном износу до 30 

% 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: 
- По испостављеним ситуацијама 
(укључујући авансну и окончану 
ситуацију) у року од 45 дана од дана 
пријема исправне ситуације 

 
      _% аванс 

 

 
 

По испостављеним ситуацијама 

(укључујући авансну и окончану 

ситуацију) у року од 45 дана од дана 

пријема исправне ситуације 
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 
- Не може бити дужи од 15 
календарских  дана  од  дана  увођења 
извођача у посао 

 

 
 

  календарских дана од дана 

увођења извођача у посао 
ГАРАНТНИ РОК: 
-за  изведене  радове  минимум  10 
година од датума примопредаје; 
- за уграђену опрему и уређаје важи 
гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од датума 
примопредаје радова. 

 
-за изведене радове              године од 

датума примопредаје 

 
-за уграђену опрему и уређаје важи 
гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од датума 
примопредаје радова 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 
Не може бити краћи од 60 дана од 
дана отварања понуда 

 
  дана од дана отварања понуда 

Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за аванс, рок и начин 
плаћања, рок извођења радова, гарантни рок  и рок важења понуде сматраће 

се неприхватљивом. 
 

Датум Потпис понуђача 

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. 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
(Образац 2.) 

 

Понуда бр. од за јавну набавку радова Радови на изградњи објеката 
за рекреацију ОШ “Славко Родић”-Прва фаза, Младена Стојановића 21  ЈН бр. 4/2015 

-ПАРТИЈА 1 
 

 

 
Р. 

Бр. 

 

 
Опис радова 

 
Јед. 

мере 

 
Коли- 

чина 

Јед. 

Цена 

без 

ПДВ-а 

 

Јед. 

Цена са 

ПДВ-ом 

УКУПНО 

без ПДВ- 

а 

 

УКУПНО 

са ПДВ- 

ом 

 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

(4) 
 

(5) 
 

(6) 
 

(7) 
 

(8) 

 I. ZEMLJANI RADOVI       

1 1 Ručno  čišćenje  terena  od 
šuta i  drugog otpadnog materijala. 
Šut, zemlju i drugi otpadni materijal 
utovariti  na  kamion  i  odvesti  na 
gradsku deponiju. Obračun paušalno. 

paušal  
1.00 

    

2 2 
Iskop   zemlje   III   kategorije   ispod 
podova u prirodno vlažnom zemljištu 
sa privremenim odlaganjem na 
daljinu   za dalji nesmetani   rad. 
Obračun po  m³  iskopa u  zbijenom 
stanju 
iskopanog materijala 

m³ 76.19     

3 3 Nabavka, nasipanje, 
razastiranje i nabijanje tampon sloja 
šljunka ispod podnih ploča. Obračun 
po m³ za комplet izvedenu poziciju 

m³ 38.09     

4 4 Odvoz   zemlje   za   gradsku 
deponiju  udaljene   do   15   km  sa 
utovarom i istovarom zemlje iz vozila. 
Obračun zemlje je u rastresitostom 
stanju (1.25). Obračun po m³ комplet 
izvedenepozicije. 

m³ 95.24     

     UKUPNO:   

        
 II.   BETONSKI RADOVI       

5 1 Sanacija, razbijanje i 
ponovno betoniranje nabijeno 
betonskih trakastih temelja 
betonom MB20 sa izradom 
potrebne oplate. 
Obračun po m³ zajedno sa oplatom. 

m³ 18.29     
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6 2 
Betoniranje armirano betonskih 
serklaža, nadvratnika i 
nadprozornika u odgovarajućoj 
oplati, sa odgovarajućim betonom. 
Obračun po m³ sa svom potrebnom 
oplatom i podupiračima. 
Beton MB 30 

m³ 1.36     

7 3 
Betoniranje sloja betona, zaštite 
hidro i termo izolacije nabijenim 
betonom MB20 debljine d= 10 cm, 
a preko tampon sloja od šljunka 
(posebno obračunato). Izvršiti 
dilatiranje površina. Sve površine 
isperdašiti i pripremiti za prijem 
hidroizolacije. Obračun po m². 

m
2
 384.00     

8 4 
Betoniranje lakoarmirane podne 
ploče betonom MB20, a preko 
hidroizolacije (posebno obračunato). 
Obračun po m² zajedno sa izradom 
potrebne oplate. Podna ploča 
debljine d=8 cm. Obračun   po m². 

m
2
 251.00     

9 5 Nabavka i postavljanje 
repera za kontrolu sleganja objekta. 
Obračun po комadu. 

ком 2.00     

     UKUPNO:   
        
 III.   ARMIRAČKI RADOVI       

10 1. Nabavka,  čišćenje,  sečenje, 
savijanje,   montaža   i   ugrađivanje 
glatke armature (GA 240/360), 
rebraste  (RA  400/500)  i  mrežaste 
(MAG  500/560)  armature.  Količine 
armature  uzete  su  aproksimativno, 
stvarne  količine  uzetih  iz  statičkih 
detalja. Obračun po kilogramu 
ugrađene armature 
MA500/560 

kg 620.47     

     UKUPNO:   
        
 IV.   ZIDARSKI RADOVI       
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11 1. Zidanje   pregradnih   zidova 
Ytong  blokovima  d=12cm  u  Ytong 
tankoslojnom malteru. Prvi red 
zidnih blokova položiti u sloj 
produžnog maltera debljine cca 2cm. 
Spojeve zidova izvoditi zidnim vezom 
ili  vertikalnim  armirano  betonskim 
serklažima. Istovremeno izraditi 
i   hizontalno   armirano   betonskog 
serklaža iznad   otvora   za   vrata, 
beton  MB20.  Dim.  Serklaža  12/20 
cm, armatura +-2 Ø 8 mm, uzengije 
Ø 6/25. Obračun po m² sa izradom 
armirano betonskih serklaža, 
armaturom,  oplatom  i  upotrebom 
odgovarajuće zidarske skele. 

m
2
 149.93     

12 2 Zidanje nosećih zidova 
Ytong blokovima d=25 cm u  Ytong 
tankoslojnom malteru. Prvi red 
zidnih blokova položiti u sloj 
produžnog maltera debljine cca 2cm. 
Spojeve zidova izvoditi zidnim vezom 
ili  vertikalnim  armirano  betonskim 
serklažima. produžnom malteru 
1:2:6.  Cenom  obuhvatiti  potrebnu 
radnu    skelu.   Radove   izvesti   po 
pravilima struke. Obračun po m³ 

m³ 97.88     

13 3 Malterisanje plafona u  dva 
sloja produžnim malterom razmere 
1:3:9 sa finim perdašenjem drugog 
završnog  sloja.  Delove  od  betona 
prethodno isprskati cementnim 
mleком. Obračun po m² zajedno sa 
upotrebom  odgovarajuće  pokretne 
zidarske skele. 

m
2
 546.16     

14 4 Malterisanje zidova od Ytong 
i giter blokova produžnim malterom 
razmere 1:3:9 u dva sloja sa finim 
perdašenjem drugog završnog sloja. 
Betonske  delove  zidova  od  opeke 
prethodno isprskati cementnim 
mleком. Obračun po m² zajedno sa 
upotrebom pokretne zidarske skele. 

m
2
 658.05     
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15 5 
Izrada završnog sloja poda 
cementnim estrihom . Estrih izvoditi 
sa   čvrstoćom   na   pritisak   od   20 
N/mm². dilatacione spojnice se 
postavljaju ispod svakog pregradnog 
(montažnog) zida, odnosno na polja 
max.  5  m².  Širina  spojnice  1cm  i 
ispunjena  je  stiroporom.  Obračun 
po  m²  комplet  izvedene  pozicije. 
Debljina cementnog estriha d=6cm. 

m
2
 180.73     

     UKUPNO:   
        
 V. ČELIČNA I SPREGNUTA 

KONSTRUKCIJA; 

I   S   P   I   T   I   V  A   N   J   E 

KONSTRUKCIJE 

      

16 1 Saniranje postojećih čeličnih 
nosača. Obračun će se vršiti prema 
stvarno izvedenim radovima po času 
i zamenjenih elemenata po  kg 

paušal 1.00     

     UKUPNO:   
        
 VI.   IZOLATERSKI RADOVI       

17 1 . 
Izrada horizontalne hidroizolacije 
podova na tlu protiv vlage i procedne 
vode. Izvodi se slojevima od betonske 
podloge kako sledi: 
hladan premaz bitulitom “A” 
-kondor V3 
vruć premaz bitumenom PK 85/25 
Pored obimnih zidova hidroizolaciju 
podići za 20 cm. Sva mesta prodora 
obraditi  poliazbitolom  i  mrežicom. 
Obračun  po  m²  комplet  izvedene 
hidroizolacije. Ukupna debljina 
hidroizolacije d=1 cm. 

m
2
 384.00     

18 2           Nabavka     i     postavljanje 
podnih termoizolacionih ploča, 

Styrodur, debljine 3 cm, od 

ekstrudirane  polistirolske  pene, 

mase 30 kg/m³. Styrodur ploče 

postaviti kao termo izolaciju podova 

sa pokrivanjem PVC folijom u 

jednom sloju, po detaljima i uputstvo 

projektanta. Obračun po m² poda 

m
2 251.00     

     UKUPNO:   
 VII. LIMARSKI RADOVI       

19 1. Opšivanje fasade 
(skrivenog   oluka)   trapezastim   Al 
limom  Tr20x150x0.7  sa  potrebnim 
Al opšivkama. Obračun po m² 
montirane površine. 

m² 1.00     

     UKUPNO:   
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 VIII.. KERAMIČARSKI 
RADOVI 

      

20 1. Popločavanje podova 
neklizajućim  keramičkim  pločicama 
I klase, domaće proizvodnje, boje i 
dimenzije prema izboru Investitora. 
Димензије 33*33 цм. Pločice debljine 
d=10 mm, polažu se u sloju lepka. 
Sve  fuge  isfugovati  odgovarajućom 
fug masom. Obračun po m² комplet 
izvedene pozicije 

m² 133.64     

21 2. Oblaganje zidova zidnim 
glaziranim  keramičkim  pločicama  I 
klase, domaće proizvodnje, dimenzija 
20*25   cm   i   boje   prema   izboru 
Investitora.  Pločice  se  polažu  fuga 
na fugu u sloju lepka. Sve fuge zapiti 
belim cementnom ili fug masom. Na 
svim izbačenim ivicama ugraditi oblu 
PVC lajsnu. Obračun po m² комplet 

m² 207.90     

22 3                                                             . 
Izrada    ravne    sokle    neglaziranim 
keramičkim pločicama visine do 
h=10 cm na podlozi od cementnog 
maltera.  Pločice  lepiti  lepком,  sa 
fugovanjem  fug  masom.  Sokla  od 
istih keramičkih pločica kao i pod. 
Obračun po m комplet izvedene 
pozicije. 

m 94.80     

23 4 Nabavka neklizajućih podnih 
keramičkih  pločica  I  klase  domaće 
Proizvodnje dimenzija 33*33 cm 

m² 149.80     

24 5 Nabaka zidnih glaziranih 
keramičkih pločica  I  klase,  domaće 
proizvodnje, dimenzija 20*25 cm 

m² 218.29     

     UKUPNO:   
        
 IX   MOLERSKO-FARBARSKI 

RADOVI 
      

25 1. Gletovanje malterisanih 
površina zidova i plafona glet masom 
od   potpunog  izravnanja  površina. 
Obračun po m² gletovane površine 
zajedno sa potrebnom skelom. 

m² 944.94     

26 2. Bojenje   zidova   i   plafona 
posnom bojom dva puta, a u tonu 
po   izboru   Investitora.Obračun  po 
m²  zajedno sa  upotrebom zidarske 
pokretne skele. 

m² 944.94     

     UKUPNO:   
        
 X FASADERSKI RADOVI       

27 1 Montaža i demontaža 
fasadne cevne skele. Obračun po m² 
ortogonalne projekcije fasade 

m² 550.08     

     UKUPNO:   
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 XI   RAZNI RADOVI       

28 1 Čišćenje svih podova 
prozora,  vrata  i  sanitarne  opreme 
po   završetku   svih   građevinskih   i 
zanatskih  radova.  Obračun  po  m² 
neto površine. 

m² 933.32     

29 2 Vađenje dvokrilnih vrata vel. 
preko 2 m² u комunikacijama 
prizemlja sa sportsком dvoranom 

ком 1.00     

30 3 
Razbijanje mršavog betona u podu 
prizemlja sa odvozom šuta na 
deponiju. Debljina betona cca 10 cm 

m² 45.00     

     UKUPNO:   
        
 A. SPOLJNA 

HIDRANTSKA, 

SANITARNA MREŽA 

      

 I. ZEMLJANI RADOVI       
31 1 . 

Iskolčenje trase spoljne hidrantske i 
sanitarne mreže sa davanjem 
potrebnog materijala i radne snage 

m1 16.40     

32 2. Mašinski i ručni iskop zemlje 
u  zemljištu  II  kategorije  za  rovove 
vodovoda sa izbacivanjem zemlje 1 
m od ivice rova. Širina iskopa je 0,80 
m  dok  je  prosečna  dubina  iskopa 
1,4  m.  Rovove obavezno podupreti. 
Obračun po m3

 

b= 0,8 m 

m3 
18.40     

33 3. Nabavka, dovoz i razastiranje 
majdanskog peska u rovove ispod 10 
cm i oko  i iznad cevovoda 30 cm. 
Obračun po m3. 

m
3
 5.90     

34 4. Zatrpavanje rovova zemljom 
iz iskopa u slojevima od po 20 cm. 
Prvi  sloj  treba  da  je  rastresit,  a 
ostali  nabijeni  do  pune  zbijenosti. 
Obračun po m3. 

m
3
 12.50     

35 5. Odvoz  zemlje  na  daljinu  3 
km. koeficijent rastresitosti k=1,15 

m
3
 6.79     

36 6. Nabavka, dopremanje, 
montaža i  demontaža podgrade  za 
vreme izvođenja radova u rovu. 

m2 52.48     

     UKUPNO:   

        
 II. MONTAŽNI RADOVI       
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37 1.           Nabavka, isporuka i ugradnja 
PE cevi za radni pritisak od 10 bara 
sa   potrebnim   fitinzima.   Obračun 

po m
1
. Cevi su date sa spoljašnjim 

prečniком.   Izvođač   radova   može 
da odabere i drugu vrstu cevovoda 
koja  zadovoljavaju  traženi  kvalitet 
materijala i izvedenih radova (npr. 
PVC cevi sa livenogvozdenim 
fazonskim комadima) uz saglasnost 
projektanta ili nadzornog organa. 
ø 75 mm 

m
1
 45.80     

     UKUPNO:   
        
 III. OSTALI RADOVI       

38 1 . 
Ispitivanje ispravnosti položene 
mreže pod pritisком od 10 bara. 
Ispitivanje obaviti u prisustvu 
nadzornog organa i  sačiniti zapisnik 
koji   će  služiti  kao   dokumentacija 
priliком  tehničkog prijema objekta. 
Obračun po m

1
. 

m
1 16.40     

39 2. Obezbeđenje iskopanog 
rova signalnim trakama. Obračun po 
m1 

m
1
 16.40     

40 3. Troškovi geodetskog 
snimanja položene vodovodne 
mreže i  unošenje u katastar 
podzemnih instalacija. Radove 
izvodi ovlašćena radna organizacija. 
Obračun po m1. 

m
1
 16.40     

41 4. Nepredviđeni radovi, 
pozicija obuhvata obezbeđenje 
ili izmeštanje  prepreka  kao  što  su 
podzemne  instalacije  i   slično  što 
se nije moglo utvrditi prije početka 
izvođenja  radova.  Kada  se  utvrdi 
tačan položaj podzemnih instalacija, 
potrebno  je  blagovremeno  izvršiti 
zaštitu instalacija ili njihovo 
izmeštanje.   Troškove otkrivanja, 
obezbeđenje  instalacija  i  njihovog 
izmeštanja  u  rovu,  kao  i  obnova 
oštećene signalizacije padaju 
na  teret  ove  pozicije.  po  stvarno 
izvedenim radovima 

paušalno      

     UKUPNO:   
        
  

B. SPOLJNA FEKALNA 

KANALIZACIJA 
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I. ZEMLJANI RADOVI 

      

42 1 . 
Iskolčenje trase spoljne fekalne 
kanalizacije   sa   davanjem 
potrebnog materijala i radne snage. 

m1 57.90     

43 2. Mašinski i ručni iskop zemlje 
u  zemljištu  II  kategorije  za  rovove 
kanalizacije sa izbacivanjem zemlje 1 
m od ivice rova. Širina iskopa je 0,8 
m,  dok  je  prosečna  dubina  iskopa 
1,22 m. Rovove 
obavezno podupreti. Obračun po m

3
. 

m
3 56.50     

44 3. Nabavka, dovoz i razastiranje 
majdanskog peska u rovove ispod 
10 cm i oko  i iznad cevovoda 30 cm. 
Obračun po m3. 

m
3
 26.00     

45 4. Zatrpavanje rovova zemljom 
iz iskopa u slojevima od po 20 cm. 
Prvi sloj treba da je rastresit, a ostali 
nabijeni do pune zbijenosti. 
Obračun po m3. 

m
3
 30.50     

46 5. Odvoz  zemlje  na  daljinu  3 
km. koeficijent rastresitosti k=1,15 

m
3
 29.90     

47 6 Navavka, dopremanje, 
montaža i  demontaža podgrade  za 
vreme izvođenja radova u rovu. 

m2 155.00     

     UKUPNO:   
        
 II. BETONSKI RADOVI       

48 1 . 
Izrada  revizionih  vodonepropusnih 
šahtova od armiranog betona 
debljina zidova je d= 15 cm 
sa ugrađenim penjalicama i 
montažom gornje armirano betonske 
ploče  MB  30  d=  15  cm.  U gornju 
ploču  se  ugrađuje  liveno  gvozdeni 
poklopci  F  600  mm  nosivosti  150 
KN, sa otvorima za ventilaciju. Poz. 
obuhvata i izradu donjeg dela šahte 
od  betona  MB  30  sa  formiranjem 
kinete. Unutrašnje mere šahta su 0,8 
0x 0,8 m. Sve комpletno plaća se po 
ком. Umesto   predviđenih   mogu 
se primeniti i drugačija  rešenja 
šahtova   uz   uslov   da   se   pribavi 
saglasnost  projektanta  ili  nadzora, 
ispoštuju unutrašnje dimenzije 
i obezbedi   statička   stabilnost   i 
vodonepropusnost šahta. 

ком 5.00     

     UKUPNO:   
        
 III. MONTAŽNI 

RADOVI 
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49 1. Nabavka, isporuka i ugradnja 
PVC  -  UKC  kanalizacionih  cevi na 
gotovu pripremljenu podlogu sa odg. 
spojnicama. Комpletno izvedeno sa 
materijalom i radnom snagom plaća 
se po m

1
 

ø 160 mm 

m
1
 57.90     

50 2. Sitni potrošan materijal kao 
što su vijci, matice, britve, podložne 
pločice, i s l. 

paušalno      

     UKUPNO:   
        
 IV. OSTALI RADOVI       

51 1 . 
Ispitivanje ispravnosti položene 
kanalizacione   mreže   pod pritisком 
od   0,2   bara.   Ispitivanje   obaviti 
u   prisustvu   nadzornog   organa   i 
sačiniti  zapisnik  koji  će  služiti  kao 
dokumentacija   priliком   tehničkog 
prijema objekta. Obračun po m

1
. 

m
1
 57.90     

52 2. Obezbeđenje iskopanog 
rova signalnim trakama. Obračun po 

m1 

m
1
 57.90     

53 3. Troškovi geodetskog 
snimanja položene kanalizacione 
mreže   i  unošenje u katastar 
podzemnih instalacija. Radove 
izvodi ovlašćena radna organizacija. 
Obračun po m1 

m
1
 57.90     

54 4.           Nepredviđeni              radovi, 
pozicija     obuhvata     obezbeđenje 
ili izmeštanje  prepreka  kao  što  su 
podzemne  instalacije  i   slično  što 
se nije moglo utvrditi prije početka 
izvođenja  radova.  Kada  se  utvrdi 
tačan položaj podzemnih instalacija, 
potrebno  je  blagovremeno  izvršiti 
zaštitu      instalacija      ili      njihovo 
izmeštanje.   Troškove      otkrivanja, 
obezbeđenje  instalacija  i  njihovog 
izmeštanja  u  rovu,  kao  i  obnova 
oštećene       signalizacije       padaju 
na teret ove pozicije. po stvarno 
izvedenim radovima 

pauš 1.00     

     UKUPNO:   
        
 C. UNUTRAŠNJE 

INSTALACIJE 
      

  

 
I. VODOVOD 
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 1. Nabavka isporuka i ugradnja 
cevi PPR za toplu i hladnu vodu. 

Obračun  po  m1.  Cevi  su  date  sa 
spoljašnjim  prečniком i PN20. 
Izvođač  radova  može  da  odabere 
i drugu vrstu cevovoda    koja 
zadovoljavaju traženi kvalitet 
materijala i izvedenih radova uz 
saglasnost projektanta ili nadzornog 
organa. U slučaju izbora druge vrste 
cevovoda potrebno je da izvođač 
radova u zavisnosti od debljine 
zidova cevovoda izvrši zamenu sa 
odgovarajućim cevovodaom sa istim 
unutrašnjim prečniком. U cenu ulaze 
i potrebni  fazonski  комadi  kao  i 
obujmice,  konzole  za učvšrćivanje. 

      

55 ø 20 mm m
1 25.00     

56 ø 25 mm m
1 11.50     

57 ø 40 mm m
1 30.00     

58 ø 63 mm m
1 61.20     

 2.           Nabavka, isporuka i ugradnja 
PE cevi za radni pritisak od 10 bara 
sa   potrebnim   fitinzima.   Obračun 

po m1. Cevi su date sa spoljašnjim 
prečniком.   Izvođač   radova   može 
da odabere i drugu vrstu cevovoda 
koja  zadovoljavaju  traženi  kvalitet 
materijala i izvedenih radova (npr. 
PVC cevi sa livenogvozdenim 
fazonskim комadima) uz saglasnost 
projektanta ili nadzornog organa. 

      

59 ø 32 mm m
1
 18.80     

60 ø 40 mm m
1
 14.70     

61 ø 50 mm m
1
 107.20     

62 ø 75 mm m 6.00     

 3. Nabavka i montaža glavnog 
propusnih ventila 

      

63 ø  25 ком 4.00     
64 ø  40 ком 1.00     

 4. Nabavka  i  montaža  ugonih 
ventila. 

      

65 ø  20 ком 16.00     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
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 5 Nabavka i montaža čeličnih 
pocinkovanih cevi za unutrašnji 
razvod hidrantske mreže sa 
potrebnim  fitinzima  i  obujmicama, 
kukama  ili  konzolama,  ispitivanjem 
na  pritisak od  10  bar, hlorisanjem 
i  ispiranjem  cevovoda,  štemanjem 
zidova  i  probijanjem konstrukcija  i 
naknadnom popravком istih. Vodovi 
u  zemlji  se premazuju  dva  puta 
vrućim  bitumenom.  Vidljive  delovi 
hidrantskog voda potrebno je zaštiti 
zašitnom bojom u dva premaza. 

      

66 ø 50 mm m
1
 15.20     

67 6 Nabavka  i  montaža  zidnog 
požarnog hidranta - požarnog ventila 
u metalnoj kutiji veličine 50 x 50 x 12 
cm sa limenim vratima snabdevenoj 
trevira crevom ø 52 mm dužine 15 
m i mlaznicama sa zasunom prečnika 
usnika 12 mm 

ком 2.00     

68 7 Provera  kvaliteta  postojeće 
pocinkovane hidrantske mreže, 
sa   zamenom oštećenih delova, 
čišćenjempostojeće mreže od 
rđe, ponovno farbanje sa dva sloja 
zaštitne boje 

m
1
 96.60     

     UKUPNO:   
        
 II . KANALIZACIJA       

69 1. Nabavka   i montaža   PVC 
kanalizacionih   cevi   sa   potrebnim 
fazonskim комadim, revizijama, 
obujmicama ili konzolama, 
ispitivanjem na pritisak od 2 
m vodenog stuba, štemanjem 
zidova  i  probijanjem  konstrukcija  i 
naknadnom popravком istih. 
ø 50 mm 

m
1
 50.00     

 2. Nabavka   i montaža   PVC 
kanalizacionih   cevi   sa   potrebnim 
fazonskim комadim, revizijama, 
obujmicama ili konzolama, 
ispitivanjem  na   pritisak  od   2   m 
vodenog stuba, sa ugradnjom 
u   ostavljene   vertiklne   kanale   u 
zidovima. 

      

70 ø 110 mm m
1
 80.00     

71 ø 160 mm m
1
 63.00     

72 3. Nabavka i montaža 
horizontalnog  podnog   slivnika   od 
tvrdog PVC materijala. 

 
ø 50 mm 

ком 6.00     
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73 4. Nabavka i montaža 
ventilacione  glave  prema  krovnom 
panelu   iznad   prostorija   kupatila. 
Svi radovi na fasadi i krovu objekta 
pripadaju građevinsko zanatskim 
radovima i nalaze se u predmeru 
arhitektonskog projekta. 

ком 6.00     

     UKUPNO:   
        
 III.  SANITARIJE       

74 1. Nabavka i montaža 
konzolnog umivaonika od  keramike 
veličine 
52   x   46   cm,   odlivnog   ventila, 
sifona sa gumenim čepom, etažera, 
ogledala, dozera za tečni sapun. Boja 
i dizajn prema projektu enterijera. U 
cenu uključiti i montažni materijal. 

kpl 6.00     

75 2. Nabavka  i  montaža  stojeće 
jednoručne baterije baterije za 
umivaonik sa  fiksnim izlivom i  dva 
ugaona ventila sa filtrom – sitom – 
topla i hladna voda. 

kpl 6.00     

76 3. Nabavka i montaža WC 
šolje   od   keramike   sa   vertikalnim 
odvodom, nisкомontažnim 
vodokolićem,   plastičnog   poklopca, 
četke   sa   kutijom   za   pranje   WC 
školjke  i  kutije  za  toalet  papir.  U 
cenu uključiti i montažni materijal. 

kpl 4.00     

77 4 Nabavka i montaža tuš kade 
dim  80  sa  odlivom.  Tuš  kada  se 
zidarski ugrađuje. U cenu uračunati 
držač  za  sapun,  PVC  tuš  kabine ili 
držača zavese i PVC zavese kao i držač 
peškira 

ком 6.00     

78 5 Nabavka i montaža 
jednoručne  zidne   tuš   baterije  sa 
ručnim tušem i držačem za tuš. 

ком 6.00     

79 6 Nabavka i montaža 
konzolnog pisoara od bele keramike 
prve klase   sa   ručnim   ispusnim 
ventilom. 

kpl 2.00     

     UKUPNO:   
        
 IV. RAZNI RADOVI       

80 1 . 
Ispitivanje ispravnosti položene 
PPR  i PE mreže pod pritisком od 5 
bara. Ispitivanje obaviti u prisustvu 
nadzornog organa i sačiniti zapisnik 
koji   će  služiti  kao   dokumentacija 
priliком tehničkog prijema objekta. 
Obračun po m1. 

m
1
 274.40     
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81 2 . 
Ispitivanje ispravnosti položene 
čeličnopocinkovane mreže pod 
pritisком  od   10   bara.   Ispitivanje 
obaviti u prisustvu nadzornog 
organa  i   sačiniti  zapisnik  koji   će 
služiti  kao  dokumentacija  priliком 
tehničkog prijema objekta. Obračun 
po m

1
. 

m
1
 111.80     

82 3 . 
Ispitivanje ispravnosti položene 
kanalizacione   mreže   pod pritisком 
od   0.2   bara.   Ispitivanje   obaviti 
u   prisustvu   nadzornog   organa   i 
sačiniti  zapisnik  koji  će  služiti  kao 
dokumentacija   priliком   tehničkog 
prijema objekta. Obračun po m

1
 

m
1
 193.00     

83 4. Uzimanje  uzorka  vode  radi 
laboratorijskog ispitivanja, hemijska i 
bakteriološka analiza pre tehničkog 
prijema   objekta   za   svaku lamelu 
posebno 

ком 1.00     

84 5. Građevinski   radovi   vezani 
za postavljanje unutrašnjeg razvoda 
instalacija  vodovoda  i  kanalizacije 
kao i štemanje i probijanje zidova sa 
popravком istih. 

paušalno      

     UKUPNO:   
        
 D. CIRKULACIONA PUMPA       

85 1. Nabavka  i  ugradnja  cirkulacione 
pumpe  za  toplu  vodu  sa tajmerom 
sledećih hidrauličkih karakteristika: 
Q = 0,0 - 1,0 l/s 
U  obračun  se  uzima  u  obzir  i  sav 
potreban  materijal  i   armatura  za 
ugradnju i upravljanje 

kpl  
 

 
1.00 

    

86 2 Stavljanje celog sistema 
instalacija vode za poslovne prostore 
u probni rad sa dezinfekcijom 
cevovoda 

kpl  
1.00 

    

     UKUPNO:   
        
 1. ELEKTRIČNA 

INSTALACIJA 

RASVETE I 
PRIKLJUČNICA 

OPŠTE:  Pozicije  obuhvataju 
isporuku,    transport,    skladištenje 
na gradilištu, polaganje kablova na 
unapred pripremljene kablovske 
police, izradu kablovskih završetaka 
i   povezivanje,  ispitivanje, puštanje 
pod napon i garantni rok prema 
Ugovoru sa Investitorom 
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87 1 . 
Isporuka i polaganje napojnog 
kabla sanitarnog čvora na 
prizemlju i ulaza na spratu   kablom 
tipa N2XH-J 5x10mm2 polaganog u 
zid. 
PP00-Y  5X10  mm2   (  orjentaciona 
dužina tačnu dužinu odrediti na 
licu mesta a u zavisnosti od mesta 
priključka). 
Isporuka  ,  transport  ,  ugradnja  i 
puštanje pod napon dole navedenih 
ormana: 
Kućište  razvodnog ormana izrađeno 
je od čeličnog    lima    zaštićenog 
anti   korozivnom   bojom.   Kućušte 
je  sa  vratima, bravom i  klučem. U 
ormanu  je  predviđena konstrukcija 
za nošenje opreme izrađena od od 
perforiranih profila 
Iznad  opreme postavlja se  zaštitna 
ploča.   Kućište   ormana   je   vidno 
premošteno   sa zaštitnom   šinom 
(uzemljenje) a vrata su premoštena 
bakarnom pletenicom. 
Zaštita ormana  od  prodora  vlage  i 
stranih predmeta je IP-54. Pozicijom 
je obuhvaćen sav potreban materijal, 
žice  za  šemiranje,  plastični  kanali, 
kleme, šine za priključak neutralnih 
vodova,  sine  za  priključak zaštitnih 
vodova, brojevi za obeležavanje i t.d 

m 30.00     
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88 2. RO-01,   u   zaštiti   IP54,   sa 
sledećom ugrađenom opremom : 
Isporuka i montaža razvodnog 
ormana RO-01 u poliestersком 
kućištu dim 500x700x200 mm. 
Stepen  zaštite  IP54.  Uvod  kablova 
od   gore.   Sa   montažnim  pločama 
комpletno   ožičen   i   testiran,   sa 
ugrađenom opremom: 
1 ком. Tropolni prekidač sa ručnim 
pogonom  660V; 32A za montažu na 
DIN  šinu  i  ručicom sa  produženim 
pogonom  na vratima ormana . 
1 ком zaštitni uređaj diferencijalne 
struje ZUDS 40/0.5A 4p 
18 ком. jednopolni automatski 
osigurač  C60N/16A,  6kA,  tipa “C”, 
sličan tipu Legrand 
3 ком. jednopolni automatski 
osigurač  C60N/10A,  6kA,  tipa  “C”, 
sličan tipu Legrand 
3 ком. jednopolni automatski 
osigurač  C60N/6A,  6kA,  tipa  “C”, 
sličan tipu Legrand 
3 ком signalne sijalice zelene boje za 
montažu na DIN šinu 
ostali  sitan  nespecificiran  materijal 
: bakarne sabirnice, kablovske 
uvodnice i stopice, potporni izolatori, 
zavrtnjevi, priključne stezaljke i sl. 
Plaća se po ormanu. 

ком 1.00     

89 3 . 
Isporuka materijala i izrada strujnog 
rasvete provodniком N2XH-J 3,4x1,5 
mm2 polaganog u zid pod malter i 
prostor 
spuštenog plafona, prosečne dužine 
8m 
Комpletno sa radom i materijalom 

ком 35.00     

90 4. Isporuka  materijala  i  izrada 
priključnog mesta , monofazne šuko 
priključnice, bojlera i sl.provodniком 
N2XH-J 3x2,5 mm2 polaganog u zid 
prosečne dužine l=12m. 
Комpletno rad i materijal 

ком 4 .00     
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91 5. Isporuka   materijala   i   izrada 
strujnog kruga ventilatora 
provodniком   N2XH-J   3x1,5   mm2 
polaganog u zid pod malter, 

prosečne dužine 12m. 

Комpletno sa radom i materijalom 
Svetiljke  se   ugradjuju  комplet  sa 
sijaličnim   grlima,   sijalicama,   fluo 
i комpakt cevima, starterima, 
predspojnim spravama, upaljačima i 
ostalim priborom koji je neophodan 
za kvalitetan rad svetiljki 

ком 2 .00     

92 6.   Svetiljka označena sa F1-N 
Nadgradna   svetiljka   sa   dve   fluo 
cevi  T16  od  28W,  sa elektronsком 
prespojnom  spavom  duo  spoju  za 
montažu na plafona . Svetiljka je u 

zaštiti IP65, sa opalnim difuzorom. 

Svetiljka je slična tipu: 
5700 2x28W T16 G5 IP65 EB “Intra 
lighting”. 
Plaća se po комadu. 

ком 24.00     

93 7.  Svetiljka označena sa F2-N 
Nadgradna svetiljka   sa   jednom 
комpakt   fluo   cevi   od   16W,   sa 
elektornskim balastom u duo spoju 
za  montažu na  plafon u sanitarnim 
čvorovima i hodnicimai. Svetiljka je u 
zaštiti IP44. 
Svetiljka  je  slična  tipu:  2  D  CLUB 
“Intra lighting”. 
Plaća se po комadu. 

ком 4.00     
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94 8.   Svetiljka označena sa P 
Antipanične svetiljke za montažu na 
zid iznad vrata, i u pravcu kretanja 
i  za  ugradnju  u  spušten  plafon.  U 
svetiljku je  ugrađena jedna mini Fl 

cev snage 8W. 
Režim rada svetiljke je trajno 

uključenje. 
Kućište svetiljke je od plasike a difuzor 
od transparentnog samogasivog 
polikarbonata. U svetiljku su 
ugrađene  NiCd baterije za 1 sat rada 

po nestanku napona. 
Svetiljke su u zaštiti IP 20 sledećeg 

tipa: 
Svetiljka P,  montira se  iznad  vrata, 
sa natpisom “IZLAZ” i oznaком 
pravca kretanja 
Svetiljka  je  slična  tipu:  AESTETICA 

108,1h “BEGHELLI” 
OPŠTE: Pozicije obuhvataju isporuku, 
transport, skladištenje na gradilištu, 
ugradnju utičnica. Instalacioni 
materijal je tipa Aling, 

ком 11.00     

95 9. Monofazna   “Šuko”   utičnica 
jednostruka  sa   poklopcem  P+N+T 
,250V 16A, IP54 za montažu u zid, 

bele boje 

ком 6.00     

96 10.  običan prekidači  za ugradnju u 
zid vodotesne OG izvedbe 

ком 2.00     

97 11.   seriski prekidači  za ugradnju u 
zid vodotesne OG izvedbe 

ком 4.00     

98 12. naizmenični   prekidači za 
ugradnju u zid vodotesne OG izvedbe 

ком 6.00     
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 НАПОМЕНА!!! 
Nakon završenog rada 

na   izvođenju   napred   navedenih 
instalacija izvođač radova je dužan 
izvršiti: 
-  otklanjanje  eventualnih  tehničkih 
estetskih grešaka izvedenih 
instalacija u objektu 
-   čišćenje   prostorija   od   šuta   i 
odnošenje istog van objekta. 
Po   završetku   pregleda   izvedenih 
radova izvršiti sva potrebna 
propisima   predvidjena   ispitivanja 
kao: 
- metenje otpora izolacije 
kablova,  elektro  opreme  i  uređaja 
pojedinačne  i  celokupno  izvedene 
instalacije 
- ispitivanje funkcionalnosti 
pojedinih uređaja i opreme 
kao i   funkcionalnosti   celokupne 
instalacije, 
-   ispitivanje   zaštite   od   dodirnog 
napona u instalaciji, 
- merenje padova napona na 
priključku potrošača 
- merenje prelaznih otpora 
uzemljenja i slično. 
Nakon   izvršenih   merenja   izvođač 
će   napraviti   protokol   i   dostaviti 
Investitoru  sve  potrebne  ateste  uz 
overu dobijenih vrednosti. 
Za sve izvedene radove i ugradjeni 
materijal  koji  je   sam  nabavio  za 
potrebe   izvođenja   ove   instalacije 
izvođač   radova   je   obavezan   dati 
pismenu garanciju u skladu 
sa važećim propisima JUS-u i 
postojećim ugovorenim obavezama. 
Izdavanje  svih  potrebnih  uputstava 
za   kasnije   održavanje   je takodje 
obaveza Izvodjača. 

      

     UKUPNO:   

 

 
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ:   

ПДВ:   

УКУПНО СА ПДВ:                                                       

Понуђени радови, материјал и опрема морају одговарати квалитету, функцији и 

техничким карактеристикама из техничке спецификације. Образац структуре цене 

представља предмер радова из пројекта за извођење. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене :   
 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

 

§ у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
§ у колону 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
§ у колону 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени опис радова и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 4); на крају уписати укупну цену предмета 
набавке без ПДВ-а; 

§ у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени опис 

радова и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6) 
са траженим количинама (које су наведене у колони 4); на крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 
 
 
 
 

Датум М.П. Потпис понуђача 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
(Образац 2а.) 

 

Понуда бр. од за јавну набавку радова Радови на изградњи објеката 
за рекреацију ОШ “Славко Родић”-Прва фаза, ,Младена Стојановића 21  ЈН бр. 4/2015 

-ПАРТИЈА 2 
 

Р. 

Бр. 

Опис радова Јед. 

мере 

Коли- 

чина 

Јед. 

Цена 

без 

ПДВ-а 

Јед. 

Цена са 

ПДВ-ом 

УКУПНО 

без 

ПДВ- 

а 

УКУПНО 

са ПДВ- 

ом 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

 ПАРТИЈА 2       

 STOLARSKI RADOVI       

 1 . 
Izrada i montaža jedno, dvo i trokrilnog 
prozora izrađen  od  kvalitetnih belih 
PVC  profila   ojačanih  pocinkovanim 
čeličnim profilima. Izrada i ugradnja 
u   svemu   prema   tehnologiji   firme 
“Veka”,   “Rehau”   ili   ekvivalentnog 
kvaliteta.  Prozori  se  moraju  vezivati 
čeličnim pocinkovanim veznim 
elementom za zid. Zaptivanje se vrši 
pomoću  ekspandiranog  polimernog 
materijala “Purpen” po celom obimu. 
Zastakljivanje   sa termoizolacionim 
staklom   d=4+12+4   mm.   U   sklopu 
prozora predvideti unutrašnju 
prozorsku dasku širine 20 cm od PVC 
profila. Sve raditi po opisu i šemi iz 
projekta i uz saglasnost projektanta. 
Obračun po комadu комplet izvedene 
pozicije zajedno sa staklom. 

      

1 Pos I. - vel. 60/60 cm ком 4.00     
2 Pos III. - vel. 67/150+35 cm ком 4.00     
3 Pos IV. - 120/150 cm ком 1.00     
4 Pos V. - 150/150 cm ком 2.00     
5 Pos VI. - 170/150 cm ком 3.00     
6 Pos VIII. 175/140+39 cm ком 14.00     
7 Pos IX. 175/140 cm ком 14.00     
8 Pos X. - 200/150 cm ком 2.00     
9 Pos XI. - 300/150 cm ком 1.00     

10 Pos XII. - 70/140+39 cm ком 1.00     
11 Pos XIII. - 80/140+50 cm ком 2.00     
12 Pos XIV. - 165/140+50 cm ком 1.00     
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 2. Izrada i montaža jedno i 
dvokrilnih zastakljenih vrata sa 
fiksnim  pregradama  ili  bez.  Izrađen 
od   kavalitetnih   belih   PVC   profila 
ojačanih pocinkovanim čeličnim 
profilima. Izrada i ugradnja u svemu 
prema tehnologiji firme “Veka”, 
“Rehau”  ili  ekvivalentnog  kvaliteta. 
Vrata   se   moraju   vezivati   čeličnim 
pocinkovanim veznim elementom 
za   zid   a   na   spojevima   pregrada 
ankerisati  u   podnu   i   u   plafonsku 
konstrukciju. Zaptivanje se vrši 
pomoću  ekspandiranog  polimernog 
materijala “Purpen” po celom obimu. 
Zastakljivanje   sa termoizolacionim 
staklom d= 4+12+4 mm. Kod klatećih 
vrata predvideti isporuku i ugradnju 
potrebnog   kvalitetnog   mehanizma. 
Sve raditi po opisu i šemi  iz projekta 
i uz saglasnost projektanta. 

      

13 Pos 1. - 160/210+35 cm ком 2.00     
14 Pos 2. - 160/210+46 cm ком 1.00     
15 Pos 3. - 80/220+50 cm ком 2.00     
16 Pos 9. - 100/210+59 cm ком 7.00     
17 Pos 11. - 170/210+59 cm ком 2.00     
18 Pos 12. - 170/220+50 cm ком 2.00     

 3 . 
Izrada  i  montaža  jedno  i  dvokrilnih 
punih  vrata  sa  fiksnim  pregradama 
ili  bez  izrađen  od  kavalitetnih belih 
PVC  profila  ojačanih  pocinkovanim 
čeličnim profilima. Izrada i ugradnja u 
svemu prema tehnologiji firme “Veka”, 
“Rehau”  ili  ekvivalentnog  kvaliteta. 
Vrata   se   moraju   vezivati   čeličnim 
pocinkovanim veznim elementom 
za   zid   a   na   spojevima   pregrada 
ankerisati  u   podnu   i   u   plafonsku 
konstrukciju.Zaptivanje se vrši 
pomoću  ekspandiranog  polimernog 
materijala “Purpen” po celom obimu. 
Sve raditi po opisu i šemi iz projekta i 
uz saglasnost projektanta. 

      

19 Pos 5. - 70/200 cm ком 6.00     
20 Pos 6. - 80/200 cm ком 6.00     
21 Pos 7. - 90/200 cm ком 5.00     
22 4.  Zamena    postojećeg    vrata  

identičnim na ulazu sportske dvorane  
Dimenzija 298/207+48 cm. 

ком 1.00     

 
УКУПНО БЕЗ ПДВ:   

ПДВ:   

УКУПНО СА ПДВ:                                                       

Понуђени радови, материјал и опрема морају одговарати квалитету, функцији и 

техничким карактеристикама из техничке спецификације. Образац структуре цене 

представља предмер радова из пројекта за извођење. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене :   
 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 

 

§ у колону 5 уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
§ у колону 6 уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
§ у колону 7 уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени опис радова и то тако 

што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 4); на крају уписати укупну цену предмета 
набавке без ПДВ-а; 

§ у колону 8 уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени опис 

радова и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6) 
са траженим количинама (које су наведене у колони 4); на крају уписати укупну цену 
предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 
 
 
 
 

Датум М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

(Образац 3.) 
 

 
 

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  Закона,  понуђач                                           _ (навести 
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 

 
 
 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац 
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или   модела,   ако   су   израђени 
у   складу   са   техничким   спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 
 
 
 
 

Датум М.П. Потпис понуђача 
 
 
 
 
 
 

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

(Образац 4.) 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона,    , 

(Назив понуђача) 

даје: 
 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВУ 
 

 
 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ- ПРВА ФАЗА, Основна школа 

„Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 21234 Бачки Јарак, број парцеле 4/1, К.О. 
Бачки Јарак, ЈН бр. 4/2015 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 

 
 
 
 
 

Датум М.П. Потпис понуђача 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена: 

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције   може   понуђачу,   односно 
заинтересованом лицу изрећи меру  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке 

ако  утврди  да  је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију 
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. 
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

 
- Уколико   понуду   подноси   група   понуђача,   Изјава   мора   бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 

(Образац 5.) 
 

У вези са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 

 
ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 
Понуђач                                                                    [навести   назив   понуђача]   у   поступку 
јавне набавке РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ- ПРВА ФАЗА, Основна школа 

„Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 21234 Бачки Јарак, број парцеле 4/1, К.О. 
Бачки Јарак, ЈН бр. 4/2015 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и заштити животне средине и нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 

 
Датум Потпис понуђача 

 

 

М.П. 
 

 

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

 
 
 
 
 

Напомена: 
- Изјаву о поштовању прописа морају да потпишу и овере печатом сви понуђачи. 

Уколико понуду подноси група понуђача, ова изјава мора 

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

mailto:osslavkorodic@open.telekom.rs


 
 

ОШ “СЛАВКО РОДИЋ” БАЧКИ ЈАРАК 
 

Улица:Младена Стојановића бр.21 

тел/факс:021/847-438 e-mail:osslavkorodic@open.telekom.rs 

74 

 

 

 

XII СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА РАДОВА 
 
 

(Образац 6.) 
 

 
 

ЗА ПАРТИЈУ 1 
 

 
 

Ред. 

број 

 

Назив референтног 

наручиоца радова 

 
Предмет уговора 

Број и датум 
закључења 

уговора 

Површина 
изграђеног 

објекта 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
 
 
 
 
 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Напомена : 

 
- У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних 

уговора, образац копирати. 

 
- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци чини прекршај 

по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих 
података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. 
тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне 

референце. 
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XII СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА РАДОВА 
 
 

(Образац 6а.) 
 

 
 

ЗА ПАРТИЈУ 2 
 
 
 

 

Ред. 

број 

 

Назив референтног 

наручиоца радова 

 
Предмет уговора 

Број и датум 
закључења 

уговора 

Површина 
изграђеног 

објекта 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 
 
 
 
 
 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомена : 

 
- У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтних 

уговора, образац копирати. 

 
- Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци чини прекршај 

по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих 
података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. 
тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ негативне 

референце. 
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XIII ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

(Образац 7.) 
ПАРТИЈА 1 

 

 

Референтни наручилац изведених радова 
 
 
 

 

(назив и адреса) 
 

 

Лице за контакт: 
 
 
 

 

(име, презиме, контакт телефон) 
 
 

Потврђујемо да је понуђач    

[навести назив понуђача] у периоду од     године до 

године,  за  наше  потребе  у  целости  извео  радове  на  изградњи  објекта 

  [навести врсту објекта], бруто грађевинске 

површине   у уговореном року и квалитету, на уговорени начин, без примедби. 

[навести бруто грађевинску површину објекта], 
 

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке 
број 4/2015 -партија 1, наручиоца Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена 

Стојановића 21, 21234 Бачки Јарак и у друге сврхе се не може користити. 
 

 
 
 
 
 

Датум Потпис референтног наручиоца радова 
 
 
 

М.П. 
 

 
 

Напомена : 
- Образац   потврде   копирати   и   доставити   за   све   референтне наручиоце 

радова из списка референтних наручилаца радова. 

 
- Понуђач   који   даје  нетачне   податке   у   погледу   стручних   референци, чини 

прекршај  по  члану  170.  став  1.  тачка  3.  Закона  о  јавним набавкама. Давање 
неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 
82. став 1. тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ 
негативне референце. 
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XIII ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

(Образац 7а.) 
 

ПАРТИЈА 2 
 

Референтни наручилац изведених радова 
 
 
 

 

(назив и адреса) 
 

 

Лице за контакт: 

 

(име, презиме, контакт телефон) 

 
Потврђујемо да је понуђач    

[навести назив понуђача] 
 

 

у периоду од године до године,  за  наше 

потребе   у   целости   извео   радове   на   уградњи пвц столарије на    

[навести врсту објекта] 

, бруто површине   , у уговореном року и квалитету, на 

уговорени начин, без примедби. 
 

 
 

Потврда се издаје ради учешћа наведеног понуђача у поступку јавне набавке 
број 4/2015 -партија 2, наручиоца Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена 

Стојановића 21, 21234 Бачки Јарак и у друге сврхе се не може користити. 
 
 
 

 
Датум Потпис референтног наручиоца радова 

 
 
 

М.П.    
 
 
 

Напомена : 
- Образац   потврде   копирати   и   доставити   за   све   референтне наручиоце 

радова из списка референтних наручилаца радова. 

 
- Понуђач   који   даје  нетачне   податке   у   погледу   стручних   референци, чини 

прекршај  по  члану  170.  став  1.  тачка  3.  Закона  о  јавним набавкама. Давање 

неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 
82. став 1. тачка 3) Закона, а Управи за јавне набавке ће бити достављен доказ 
негативне референце. 
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XIV МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ЈАВНА 
НАБАВКА БР._4_/2015, партија 1 

 
Закључен између: 

 
 
 

 
1. НАРУЧИОЦА Основна школа “Славко Родић” са седиштем у Бачком Јарку, Младена 
Стојановића 21, матични број: 08071900,  ПИБ: 101454686, 

рачун 840-1086660-27 Управа трезора, коју заступа директор Оливера Радић (у даљем 
тексту: (Наручилац), са једне стране, 

 
 
 

 
и 

 
2.  ИЗВОЂАЧА  __________________,  са  седиштем  у   , улица и 
бр.______________________________________________________________________, 

 

 
ПИБ Матични број Број рачуна и назив банке 

   

 

 
 

Кога заступа директор_....................................................(у даљем тексту Извођач) 
 
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 
 

 
2.                                                            из                                           , ул.                                     бр. 

     , мат.бр:                                , шифра делатности:                        , ПИБ:                                  _, 
бр.т.рн:                                                    , код                                                  банке с друге стране 
као понуђач (у даљем тексту: Извођач), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор 
                                              и који под следећим условима заједнички наступа са: 

 

 
2.1.                                                            из                                            , ул.                                    
бр.      , мат.бр:                               , шифра делатности:                       , ПИБ:                                 
_, кога заступа                                               . 

 

 
 
 
 

2.2.                                                            из                                            , ул.                                    
бр.      , мат.бр:                               , шифра делатности:                       , ПИБ:                                 
_, кога заступа                                               . 

 

2.3.                                                            из                                            , ул.                                    
бр.      , мат.бр:                               , шифра делатности:                       , ПИБ:                                 
_, кога заступа                                               . 
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У случају да понуђач наступа са подизвођачем или у случају подношења заједничке понуде 
(група понуђача), у уговор се уносе и подаци о подизвођачу односно о свим учесницима 
из заједничке понуде. 

 
 
 

Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 

-  да  је  Наручилац  сагласно  одредбама  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл. 
Гласник РС“ 124/2012, 14/15 и 68/15), на основу позива за подношење понуда, 
спровео отворени поступак набавке радова – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ 
ХАЛЕ- ПРВА ФАЗА, Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 

21234 Бачки Јарак,катастарска парцела 4/1, К.О. Бачки Јарак, ЈН бр.4./2015 

- да је Извођач доставио понуду бр._                      _ од                               године, која се 

налази у прилогу овог уговора и његов је саставни  део; 
-   да   је   Наручилац   на   основу   Одлуке   о   додели   уговора   бр.                                 
од                                      изабрао Извођача за извођење радова на изградњи СПОРТСКЕ 
ХАЛЕ- ПРВА ФАЗА Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 21234 

Бачки Јарак, број парцеле 4/1К.О. Бачки Јарак, из члана 1. овог уговора. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I)  ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
 
 

Члан 1. 
 
 
 

Предмет овог уговора је извођење радова- РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ 
ХАЛЕ- ПРВА ФАЗА, Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 

21234 Бачки Јарак, број парцеле 4/1К.О. Бачки Јарак, у свему према усвојеној понуди 

Извођача број    од    . године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни 
део овог уговора. 

 

 
 
 
 
 

II) ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 

 

Члан 2. 
 

 

Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе у складу са техничком 
документацијом (пројектом за извођење) и овим уговором, Законом о планирању и изградњи 
(,,Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 

– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), другим важећим прописима, 
стандардима  и  техничким  нормативима,  који  се  односе  на предметне  радове  и  да 
по   завршетку   радова   изведене   радове   преда Наручиоцу. 
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Члан 3. 

 
Извођач ангажује подизвођаче за следеће радове (укупно највише до 

50% од уговорених радова): 

- предузеће                                                                     , за радове                        ; 
- предузеће                                                                     , за радове                                  ; 
- предузеће                                                                     , за радове                        . 

Извођач одговара Наручиоцу за све изведене радове поверене подизвођачу. 
Извођач није овлашћен да уговорене радове или неке од њих уступи другом извођачу, 

односно да ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених радова, а да истог/е 
није навео у понуди из члана 1. овог Уговора, односно да измени подизвођача за извођење 
појединих уговорених радова, без претходно добијене сагласности Наручиоца, у складу са 

чл. 80. став 14. Закона о јавним набавкама. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 
 

 

Члан 4. 
 

 

Извођач  се  обавезује  да  пре  увођења  у  посао  Наручиоцу  достави 

Решење о именовању одговорног лица за извођење радова, које је запосленоили ангажовано 

ван радног односа код Извођача и које је носилац одговарајуће важеће личне лиценце, са 
приложеним копијама личне лиценце и потврде ИКС- а о важности личне лиценце, које је 
навео у понуди. 

У случају потребе за изменом одговорног лица из става 1. овог члана, Извођач је 
дужан да о томе обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању 
одговорног лица за извођење радова, са приложеним копијама личне лиценце и потврде 
ИКС-а о важности личне лиценце. 

Решење о именовању одговорног лица за извођење радова, са прилозима, чини 
саставни део овог Уговора. 

 
Члан 5. 

 

 

Извођач  је  обавезан  да  у  року  од  7  дана  од  дана  закључења  овог уговора, 
достави Наручиоцу банкарске гаранције и то: 

1.      Банкарску      гаранцију      за      повраћај      авансног      плаћања      –    са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини захтеваног аванса    _ _ _ _ _ ( 
максимално 30%), са роком важности најкраће до правдања аванса. 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). 

2.   Банкарску    гаранцију    за    добро    извршење    посла    –  са   клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје 
се у висини од 10% од укупне вредности овог уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 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 банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 

mailto:osslavkorodic@open.telekom.rs


 
 

ОШ “СЛАВКО РОДИЋ” БАЧКИ ЈАРАК 
 

Улица:Младена Стојановића бр.21 

тел/факс:021/847-438 e-mail:osslavkorodic@open.telekom.rs 

81 

 

 

 

да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. 

Извођач се обавезује да ову гаранцију продужи у случају продужења рока за 
завршетак уговорених радова. 

3. Извођач се обавезује да приликом примопредаје изведених радова 
Наручиоцу  достави банкарску   гаранцију   за   отклањање   недостатака   у 
гарантном  року са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Ова банкарска гаранција се издаје у висини од 10% од уговорене вредности радова, 
без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од истека гарантног рока. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
наручилац, мањи износ од 

10%  од  уговорене  вредности  радова,  без  ПДВ-а или  промењену  месну 
надлежност за решавање сорова. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 
року, у случају да извођач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року, због 
којих је умањена могућност коришћења предметног објекта. 

 
 

Члан 6. 
 

 

Извођач је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана пријема техничке документације 
од стране Наручиоца, достави на преглед и мишљење стручном надзору: 

1. детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним 
активностима на критичном путу; динамички план мора бити потписан и оверен од 
стране Извођача и стручног надзора. Саставни део динамичког плана су ресурсни 
планови и то: 
- план ангажовања потребне радне снаге (број радника по струкама и недељно), 
- план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту (по врсти, 

броју и времену ангажовања), 
- план набавке потребног материјала, 
- финансијски план реализације извођења радова по месецима; 

2. пројекат организације градилишта и пројекат технологије извођења радова; 
3.  план превентивних мера који садржи пројекат обезбеђења градилишта, елаборат 

заштите на раду при извођењу радова и пројекат противпожарне заштите; 
4.  списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима 

обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним 
временом и контакт особама. 
Стручни надзор ће у року од 7 дана од дана пријема документације из става 1. 

овог члана извршити преглед достављене документације и о томе сачинити мишљење које 
доставља Извођачу и Наручиоцу. Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана пријема 
мишљења отклони евентуалне примедбе стручног надзора, констатоване у мишљењу. 

Динамички план, са свим наведеним ресурсима, сматраће се усвојеним 

када буде потписан и оверен од стране Наручиоца, а на основу претходно овереног и 
потписаног мишљења стручног надзора. Усвојени динамички план стручни надзор доставља 
Наручиоцу у три примерка. 

Извођач је дужан да у присуству представника Наручиоца и стручног надзора на сваких 

15 дана изврши на градилишту анализу испуњења уговорних обавеза и да према указаној 
потреби предузима одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са динамичким 
и осталим плановима, као и друге мере за отклањање констатованих пропуста и одступања 
у процесу извођења радова. 

Извођач се обавезује: 
1. да пре почетка радова потпише пројекат за извођење; 
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2. да  одговорном извођачу радова  обезбеди  овај уговор  о  грађењу и документацију 
на основу које се гради објекат; 

3. да обележи сталне висинске тачке на терену; 
4. да обезбеђује мерења и геодетско осматрање понашања тла и објекта у току грађења; 

5. да органу који је издао грађевинску дозволу поднесе изјаву о завршетку израде 
темеља уз коју прилаже геодетски снимак израђених темеља, у складу са прописима 
којима је уређено извођење геодетских радова, као и изјаву о завршетку објекта у 
конструктивном смислу, односно поступи у складу са чланом 152. Закона о планирању 
и изградњи; 

6. да   обезбеди   геодетско   снимање   изведеног   објекта   и   спровођење промене 
накатастарском плану; 

7. да видно обележи градилиште градилишном таблом у року од једног дана по увођењу 
у посао, у сагласности са чл. 149. Закона о планирању и изградњи и Правилником о 
изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Службени гласник РС“ број 
4/10), као и по упутству Наручиоца; 

8. да    организује    градилиште    на   начин   којим   ће    обезбедити    приступ локацији, 
обезбеђење несметаног одвијања саобраћаја и заштиту околине за време трајања 
грађења; 

9. да   води   градилишну   документацију   (грађевинску   књигу,   грађевински дневник и 
обезбеђује књигу инспекције); 

10. да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 
извођача радова на градилишту и пројекат за извођење; 

11. да обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених 
материјала, инсталација и опреме; 

12.  да  пре  уградње  материјала  и  опреме  обезбеди  атесте  и  исте  достави стручном 
надзору; 

13. да  извођење  радова  обавља  у  складу  са  Законом  о  безбедности  и здрављу на 
раду („Службени гласник РС“, број 101/05) и Уредбом о безбедности и здрављу на раду 
на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, број 14/09 и 
95/10), те да за време извођења радова обезбеди безбедност свих лица на градилишту, 
сигурност објекта и околине, складишта својих материјала и слично, као и да у току 
извођења радова редовно одржава градилиште и уклања сав отпадни материјал, тако 
да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима што се тиче 
безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време 
укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

14.  да  изврши  оспособљавање  радника  за  безбедан  рад  и  да  обезбеди адекватну 
опрему за заштиту намењену запосленима; 

15. да обезбеди стручан кадар за све врсте радова и уградњу опреме; 

16. да   уграђује   материјал   и   опрему   уговореног   кавалитета,   односно   у складу са 
пројектом за извођење и добијеном сагласношћу од стране стручног надзора; 

17. да на време остварује контакте са надлежним стручним службама и инспекцијама 
ради несметаног извођења радова; 

18. да омогући Наручиоцу и стручном надзору стални надзор над радовима и   контролу 
количине  и  квалитета  уграђеног  материјала,  уређаја  и опреме; 

19. да  доставља  привремене  ситуације  и  окончану  ситуацију,  стручном надзору на 
контролу и оверу, који их након тога доставља Наручиоцу на оверу и плаћање. 

20. да   преко   стручног   надзора,   писаним   путем,   обавести   Наручиоца   о завршетку 
извођења радова и спремности истих за технички преглед; 

21. да обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у 
раду Комисије за технички преглед објекта; 

22. да у складу са овим уговором отклони све недостатке по примедбама Наручиоца, 
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стручног надзора и Комисије за технички преглед објекта, без посебне надокнаде, у 
року који одреди Наручилац; 

 

 

23. да  отклони све  недостатке  по  записнику Комисије  за  примопредају и каначни 
обрачун; 

24. да  на  погодан  начин  обезбеди  и  чува  изведене  радове,  опрему  и материјал 
од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта; 

25. да   по   напуштању   простора   градилишта   отклони   сав   преостали материјал, 
опрему и све привремене градилишне инсталације; 

26. да  у  складу  са  овим  уговором  отклони  све  недостатке  који  се евентуално 
појаве у гарантном року; 

27. да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 

28. да  изврши  обуку  запослених  код  Наручиоца  за  руковање  свим системима, 
инсталацијама  и  испорученом  опремом  и  да  Наручиоцу преда упутства за 
руковање и одржавање објекта, на српском језику, о чему се саставља записник; 

29. да  изврши  и  остале  активности  прописане  Законом  о  планирању  и изградњи 
и другим позитивним законским прописима који регулишу ову област; 

30. да у оквиру уговорене цене изради пројекте изведеног објекта и да исте преда 
Наручиоцу пре исплате окончане ситуације. 

 
 
 

Члан 7. 
 

 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку: 
1. извођење  свих  припремних  радова  према  Пројекту  организације градилишта; 

2. грађевинске   прикључке   (електрична   енергија,   вода,   канализација, телефонске 
услуге и др.) и да сноси трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, 
телефонских услуга, одношење смећа и др., од дана увођења у посао до примопредаје 
објекта; 

3. обезбеди  услове  за  извођење  радова,  према  усвојеном,  односно одобреном 
детаљном динамичком плану, по свим временским условима и потребном броју 
смена; 

4.  надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме; 
5.  отклони штету коју за време извођења радова учини на и око објеката; 

6. обезбеди прописане хигијенско-техничке мере, противпожарне мере и мере заштите 
на раду; 

7.  изврши ипитивање инсталација на пробни притисак; 

8.  да у случају прекида радова обезбеди и чува објекат и градилиште до његове 
примопредаје. 

 
 
 

Члан 8. 
 

 

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим 
производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта. 

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама Наручиоца и надзорног 
органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим 
примедбама, о свом трошку, отклони недостатке или пропусте.У случају да Извођач не 
испуњава  усвојен  динамички  план,  обавезан  је да уведе у рад више смена, продужи 
смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошковеили посебну 
накнаду за то. 
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III) ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 
Члан 9. 

 

 

Наручилац се обавезује: 
1. да Извођачу преда пројекат за извођење и одговарајућу техничку документацију; 
2.  да формира радни тим за координацију и комуникацију; 

3. да обезбеди вршење стручног надзора, у складу са Законом о планирању и 
изградњи и Извођачу достави решење о именовању стручног надзора; 

4. да обезбеди израду Плана превентивних мера и вршење услуга координатора 
забезбедност и здравље на раду у фази извођења радова, на основу Уредбе 
обезбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима 
(„Службени гласник РС“, број 14/2009); 

5. да у примереном року решава све захтеве Извођача који треба да буду упућени 
Наручиоцу преко надзорног органа са мишљењем истог о  предметном  захтеву; 
наручилац   доставља   одговоре   у   писаној форми Извођачу, преко надзорног 
органа; 

6. да благовремено решава, уз писмену и образложену сагласност стручног надзора, 
евентуалне вишкове и мањкове радова и непредвиђене радове и захтеве за 
продужење рока извођења радова; 

7.  да редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове на основу 
привремених и окончане ситуације; 

8. да обезбеди технички прегледи да учествује у раду Комисије за технички преглед 
објекта; 

9.  да именује Комисију за примопредају изведених радова и да учествује у раду те 
Комисије. 

 
 
 

 
IV) УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО 

 
Члан 10. 

 
Извођач  се  уводи  у  посао,  по  потписивању  овог  Уговора,  по  уплати аванса, 

достављању банкарске гаранције за добро извршење посла, полисе осигурања за објекат 
у изградњи и полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица, Решења о именовању одговорног лица за извођење радова Наручиоцу 
и Решења о именовању стручног надзора Извођачу. 

Наручилац  писмено  обавештава  Извођача  и  стручни  надзор  о  датуму  увођења 
Извођача у посао. 

Увођење  у  посао  се врши  у  присуству  овлашћених  представника 

Наручиоца, Извођача и стручног надзора. 

О увођењу извођача у посао саставља се посебан записник и то се констатује у 
грађевинском дневнику. 

Датум увођења Извођача у посао стручни надзор уписује у  грађевински дневник. 
Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 

започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће му оставити накнадни рок од 7 дана 
да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац 
може раскинути овај уговор, уз реализацију гаранције за повраћај авансне уплате и гаранције 

mailto:osslavkorodic@open.telekom.rs


 
 

ОШ “СЛАВКО РОДИЋ” БАЧКИ ЈАРАК 
 

Улица:Младена Стојановића бр.21 

тел/факс:021/847-438 e-mail:osslavkorodic@open.telekom.rs 

85 

 

 

 

за добро извршење посла у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до износа 
стварне штете. 

 
V) УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 11. 

Укупна уговорена цена за извођење радова из члана 1. овог Уговора 

 

износи   динара без ПДВ-а, 

словима:  (    динара), 

односно динара са ПДВ-ом. 

словима:  (   динара), 
Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала, помоћног 

материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње и све друге зависне 
трошкове које Извођач има, у реализацији свих Уговором предвиђених обавеза. 

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених 
количина, утврђених у Грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према 
понуди из члана 1. овог Уговора. 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за време 
извођења радова и не могу се мењати. 

Наручилац се обавезује да износ уговорене цене, из става 1. овог члана, уплати 
Извођачу, на рачун број:    , који се води код 
  , на следећи начин: 

- авансном  уплатом,  у  износу  од            %  (до  30%)  од  вредности  овог Уговора 

са ПДВ-ом, у року од 45 дана, од дана пријема авансног рачуна, који се испоставља 
по закључењу овог Уговора и предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај 
авансног плаћања; 

-  преостали износ, по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним 

на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, с тим што укупна вредност 
привремених ситуација не може да буде већа од 90% вредностиуговорених радова. 
Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема исправне оверене ситуације 
(привремене или окончане). Извођач се обавезује да све вишкове изведе по 
уговореним јединичним 

ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење анекса. 
 

 

Члан 12. 
 

 

Примљени износ на име аванса Извођач је дужан правдати на тај начин што ће сваку 
испостављену привремену ситацију, умањити најмање сразмерно проценту примљеног 
аванса. 

Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда привременим 
ситуацијама.   Привремене   ситуације   и   окончану   ситуацију 

Извођач  испоставља  на  основу  изведених  количина  уговорених  радова  и уговорених 
цена. 

Привремене ситуације Извођач подноси стручном надзору до 5. у месецу, за радове 
изведене у претходном месецу. 

Окончану ситуацију Извођач испоставља по извршеном техничком прегледу, на основу 
Записника о примопредаји и коначном обрачуну радова. 

Уз  привремене  ситуације  и  окончану  ситуацију,  Извођач  је  обавезан  да  достави 
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Наручиоцу, преко стручног надзора: 
1. фотокопије   записника   о   извршеној   контроли   радова   који   су претходили 

изведеним радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати (темељна 
јама,влажност и степен набијености подлоге, оплата, арматура, хидроизолација и 
сл.), оверене и потписане од стручног надзора; 

2. фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља 
ситуација, обострано потписане и оверене; 

3.  фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције 
приказане у ситуацији, оверене од стране стручног надзора; 

Уколико Извођач не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из 
овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна 
документација, што Извођач признаје без права на приговор. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља стручном надзору на 
оверу. Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог 
члана, стручни надзор, у року од 7 дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и 
плаћање. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача, а спорни део 
ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не 
договоре. 

 
 
 
 

VI) ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 

 
Члан 13. 

 

 

Извођач је обавезан датоком извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, 
достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама 
и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, 
описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на 
усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно 
испостављања окончане ситуације. 

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана потписивања 
aнекса преда Наручиоцу гаранције предвиђене у члану 5. став 1. тачка 2. овог уговора, за 
вредност радова који се уговарају анексом из претходног става. 

Испуњењем   услова   из   претходног   става,   Извођач   стиче   право   да наплати 
радове уговорене анексом, а у складу са чланом 11. став 5. алинеја 2. овог уговора. 

Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име 
Наручиоца о роковима, измени материјала који се уграђује и обиму  неуговорених  радова 
(вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова). 

 
 
 

 
VII) НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 

 

Члан 14. 
 

 

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, 
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а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење 
непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи предмер и 
предрачун неуговорених непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране 
надзорног органа. 

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, 
врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина 
исвоје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року 
од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова 
по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за 
јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

У   поступку   јавне   набавке   за   уговарање   додатних   (непредвиђених) радова, 
Извођач  је  обавезан  да  достави  у  року  из  позива  за  подношење понуде, понуду за 
додатне радове (непредвиђене радове). 

Након усвајања  понуде  за  додатне  (непредвиђене) радове од  стране 

Наручиоца и закључивања Анекса, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од потписивања 
Анекса преда Наручиоцу гаранције из члана 5. став 1. тачка 2. овог уговора, за вредност 
уговорених непредвиђених радова. 

Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење 
уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. 

Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име 
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених – 
непревиђених радова. 

 
Члан 15. 

 

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или 
другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде 
пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 7. 
овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

 
 
 

 
VIII) РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

 

Члан 16. 

 
Извођач  је  дужан  да  све  уговорене  радове  изведе  у  року  од     

календарских дана (максимално 120 дана) од увођења Извођача у посао. 

Стручни надзор уписује у грађевински дневник датум увођења Извођача у  посао и 
датум завршетка свих радова. 

 
Члан 17. 

 

 

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 
1. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 

Извођача; 
2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (догађаји природног 

карактера: пожар, поплава, земљотрес и сл); 
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3. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 
4. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца; 
5. због прекида рада  изазваног  актом  надлежног органа, за који  није одговоран 

Извођач; 
6. услед накнадно уговорених радова (вишкова са укљученим мањковима радова 

и непредвиђених радова), у складу са чл. 13. и 14. овог уговора. 
Ако наступе околности из става 1. овог члана, Извођач их одмах уписује у грађевински 

дневник, а у року од 3 дана од дана настанка узрока Извођач је дужан да упути Наручиоцу, 
преко Стручног надзора, писани предлог за евентуално продужење рока извођења радова. 

Стручни надзор, уз захтев Извођача, доставља Наручиоцу детаљно образложење и 
мишљење, о предлогу за продужење рока. 

Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора, 
а након што Наручилац донесе Одлуку о  измени уговора из члана 115. Закона о јавним 

набавкама. 
Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима: 

1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи и 

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време увођења 
извођача у посао. 

 
 
 
 

IX) УГОВОРНА КАЗНА 
 

 

Члан 18. 
 

 

Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року својом кривицом, обавезан 
је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,5 промила од укупне вредности 
Уговора, за сваки дан закашњења а не више од 

5%. 
 

 

Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу 
ванредног догађаја и по другим уговореним основама, што ће уговорне стране регулисати 
анексом овог уговора. 

Окончана  ситуација  се  трајно  умањује  за  износ  обрачунате  уговорне 

казне. 

Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду завршени у року, а 

 
Наручилац због тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Наручилац 
има право да од Извођача, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете који прелази 
висину уговорне казне. 

Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, 
износ штете се утврђује у судском поступку. 

 
 
 

 

X) ГАРАНТНИ РОК 
 

 

Члан 19. 
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Гарантни  рок  за  изведене  радове  износи     године  (минимум  10 
година), рачунајући од дана примопредаје изведених радова. 

За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача. 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје објекта, записнички преда 

Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање. 
 

 

Члан 20. 
 

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони 
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и 
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

Уколико  Извођач  не  приступи  извршењу  своје  обавезе  из  претходног става по 
пријему писаног позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, 
Наручилац има право да ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, 
наплатом банкрске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у целости. 

Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива 
у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става  1.  овог  члана, 
Наручилац  има  право  да  од  Извођача  тражи  накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 

За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси 
одговорност. 

 
 
 

 
XI) КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 
Члан 21. 

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

и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу 
са пројектном документацијом.Извођач је дужан да о свом трошку обави сва евентуална 
додатна испитивања материјала и контролу квалитета опреме, уколико се за тим појави 
оправдана потреба. 

 
 
 

 
XII) ДОКУМЕНТИ У ТОКУ ГРАЂЕЊА 

 
Члан 22. 

 
Извођач  радова  је  у  обавези  да  на  градилишту  устројава,  чува  и  води, поред 

техничке  документације  (пројекта  за  извођење),  и  следећу документацију: 
1. грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге 

инспекције и грађевинског дневника (,,Службени гласник РС“ бр. 
105/03); 

2. грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем; са 
скицама и котираним мерама узетим на лицу места; са аналитичким доказом изведених 
количина; са потписом обрађивача; са датумом, потписом и личним печатом одговорног 
извођача радова и надзорног органа; 
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3. динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки 
документ за организовање, извршење и праћење реализације; 

4. атесте уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове, 
записнике о испитивању уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од важности 
за  период  изградње,  техничког  прегледа  и експлоатације објекта. 

Стручни надзор је дужан да свакодневно контролише унете податке у књигама о 
грађењу из претходног става и тачност истих овери својим потписом. 

Грађевинска књига се води у два примерка а Извођач је дужан да преда 
Наручиоцу оригинал исте по примопредаји радова и оконачном обрачуну. 

Грађевински дневник потписује се свакодневно, а грађевинска књига по завршеним 
позицијама радова. 

Извођач је дужан да устроји и одговарајућу књигу инспекције. 

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова Извођач је обавезан да 
сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора записнички 
преда Наручиоцу. 

 

 
 
 
 
 

XIII) ОСИГУРАЊЕ ОБЈЕКТА 
 

 

Члан 23. 
 

 

Извођач је дужан да у року од 5 дана од дана закључења уговора осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у 
изградњи) и достави Наручиоцу Полису осигурања објекта у изградњи са важношћу за 
цео период извођења радова. 

Извођач је такође дужан да у року од 5 дана од закључења уговора достави Наручиоцу 
Полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са одредбама овог уговoра, признаје 
своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале 
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без 
права приговора. 

 

 
 
 
 
 

XIV) ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 24. 

Извођач је у обавези да преко стручног надзора писаним путем обавести Наручиоца о 
завршетку извођења радова и спремности објекта за технички преглед. Извођач је дужан да 
учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима те Комисије. 
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Наручилац  и  Извођач  су  дужни  да  Комисији  за  технички  преглед обезбеде сву 
потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и 
начину вршења техничког прегледа и издавању употребне дозволе („Службени гласник РС“, 
број 93/2011). 

Уколико Комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на 
изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички 
преглед, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача. 

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, 
Наручилац и Извођач ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити 
примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. 

Трошкове Комисије за технички преглед сносиће Наручилац, а поновног техничког 
прегледа Извођач ако су разлози за негативни налаз настали кривицом Извођача. 

 
Члан 25. 

 

 

Примопредају и коначни обрачун изведених радова извршиће Комисија за 
примопредају и коначни обрачун изведених радова, састављена од непарног броја чланова, 
коју именује Наручилац, уз учешће представника стручног надзора и Извођача, на следећи 
начин: 

1)  I  фаза  –  примопредаја:  о  извршеној  примопредаји  свих  изведених радова и 
пратеће документације из члана 22. став 1. тач. 1, 2. и 4. овог уговора. Комисија 
саставља Записник, који потписују сви чланови Комисије   и   учесници   у   раду 
Комисије, осим уколико Комисија не утврди да количина или квалитет изведених 
радова не одговара одредбама овог уговора, када сачињава рекламациони записник, 
који доставља Извођачу и Наручиоцу. О поступању Извођача по рекламационом 
записнику сачињава се Извештај Наручиоцу. Након што Извођач поступи по 
примедбама и отклони све недостатке, потписује се Записник о приморедаји 
радова; 

2) II фаза – коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као 
саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који 
потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије. Ако Наручилац без 
оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим 
учешћем у изради коначног обрачуна, Извођач може да изврши коначни обрачун и 
да о томе обавести Наручиоца. Ово право има и Наручилац. 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да  те 
недостатке отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке 
о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица. 

 
 
 
 

XV) РАСКИД УГОВОРА 
 

 

Члан 26. 
 

 

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач не започне радове најкасније до 7 дана од увођења у посао; 

- ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену 
динамику више од 15 дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење 
и елиминацију кашњења; 

- ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење 
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радова; 
- ако Извођач радове изводи неквалитетно; 
- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа; 

- ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не наставипо 
истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада; 

- ако Извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за повраћај 
аванса и добро извршење посла. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне 
радове ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла у целости 
и авансну гаранцију за неоправдани део аванса. Извођач је у наведеном случају обавезан 
да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова 
по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

Извођач  може  раскинути  уговор  у  случају  неплаћања  од  стране 

Наручиоца, у складу саодредбама овог Уговора. 
 

 

Члан 27. 
 

 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 
раскид уговора. 

 
Члан 28. 

 

 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна 
страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

 
 

 

Члан 29. 
 

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених 
радова до дана раскида уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од 
стране Наручиоца и Извођача, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 
 
 
 

 
XVI) ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 30. 
 

 

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, 
решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, да ће за решавање спорова бити 
надлежан Привредни суд у Новом Саду. 

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће 
сеприменити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим 
односима, Посебних узанси о грађењу које нису у супротности са одредбама овог уговора и 
других прописа који регулишу ову област. 
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Члан 31. 
 

 

Овај  уговор  ступа  на  снагу  даном  потписивања  а  почиње  да  се примењује 
даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 23. овог 
уговора. 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року не достави банкарске гаранције из члана 5. став 1. и полисе осигурања из 
члана 23. овог уговора. 

 
Члан 32. 

 

 

Овај уговор закључен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 4 (четири) примерка. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВОЂАЧ 
 
 
 

________________  __________________ 

Директор Директор 

 

 

Напомена 
Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у 

свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти 
закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације. 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке ће се доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке. 
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XIV МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА ЈАВНА 
НАБАВКА БР._4_/2015, партија 2 

 
Закључен између: 

 
 
 

 
1. НАРУЧИОЦА Основна школа “Славко Родић” са седиштем у Бачком Јарку, Младена 
Стојановића 21, матични број: 08071900,  ПИБ: 101454686, 

рачун 840-1086660-27 Управа трезора, коју заступа директор Оливера Радић (у даљем 
тексту: (Наручилац), са једне стране, 

и 
 

2.  ИЗВОЂАЧА  ____ _,  са  седиштем  у   , улица и 

бр. _   _  _, 
 

 
ПИБ Матични број Број рачуна и назив банке 

   

 
 
 
 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
 

 
2.                                                            из                                           , ул.                                     бр. 

     , мат.бр:                                , шифра делатности:                        , ПИБ:                                  _, 
бр.т.рн:                                                    , код                                                  банке с друге стране 
као понуђач (у даљем тексту: Извођач), а коју при закључивању овог Уговора заступа директор 

                                              и који под следећим условима заједнички наступа са: 
 
 

 

2.1.     из   , 

ул.                                     бр.       , мат.бр:                               , шифра делатности: 
                     , ПИБ:                                   , кога заступа                                             . 

 

2.2.                                                            из                                            , ул.                                    
бр.       , мат.бр:                     шифра делатности:                          , ПИБ:                                  _, 
кога заступа                                             . 

 

2.3.                                                            из                                            , ул.                                    
бр.      , мат.бр:                                , шифра делатности:                        , ПИБ:                          _, 
кога заступа                                                       . 

 

У случају да понуђач наступа са подизвођачем или у случају подношења заједничке понуде 

(група понуђача), у уговор се уносе и подаци о подизвођачу односно о свим учесницима 
из заједничке понуде. 
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Уговорне стране сагласно констатују: 
 

 

-  да  је  Наручилац  сагласно  одредбама  Закона  о  јавним  набавкама  („Сл. Гласник РС“ 
124/2012, 14/15 и 68/15), на основу позива за подношење понуда, спровео отворени 
поступак набавке радова – РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ- ПРВА ФАЗА, 
Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 21234 Бачки Јарак,катастарска 
парцела 4/1, К.О. Бачки Јарак, ЈН бр.4./2015 

- да је Извођач доставио понуду бр._   _ од     године, која се налази 
у прилогу овог уговора и његов је саставни  део; 
-   да   је   Наручилац   на   основу   Одлуке   о   додели   уговора    бр.                                 
од                                     изабрао Извођача за извођење радова на изградњи СПОРТСКЕ 
ХАЛЕ- ПРВА ФАЗА Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 21234 Бачки 

Јарак, број парцеле 4/1К.О. Бачки Јарак, из члана 1. овог уговора. 
 
 
 

I)  ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 
 
 

Члан 1. 
 
 
 

Предмет овог уговора је извођење радова- РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ 
ХАЛЕ- ПРВА ФАЗА, Основна школа „Славко Родић“, Адреса: Младена Стојановића 21, 

21234 Бачки Јарак, број парцеле 4/1К.О. Бачки Јарак, у свему према усвојеној понуди 

Извођача број    од    . године (у даљем тексту: Понуда), која је саставни 
део овог уговора. 

 
 
 

 
II) ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 

 

Члан 2. 
 

 

Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе у складу са техничком 
документацијом (пројектом за извођење) и овим уговором, Законом о планирању и изградњи 
(,,Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 

– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), другим важећим прописима, 
стандардима  и  техничким  нормативима,  који  се  односе  на предметне  радове  и  да 
по   завршетку   радова   изведене   радове   преда Наручиоцу. 

 
Члан 3. 

 
Извођач ангажује подизвођаче за следеће радове (укупно највише до 

50% од уговорених радова): 

- предузеће                                                                     , за радове                        ; 
- предузеће                                                                     , за радове                                  ; 
- предузеће                                                                     , за радове                        . 

Извођач одговара Наручиоцу за све изведене радове поверене подизвођачу. 

Извођач није овлашћен да уговорене радове или неке од њих уступи другом извођачу, 
односно да ангажује подизвођача/е за извођење појединих уговорених радова, а да истог/е 
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није навео у понуди из члана 1. овог Уговора, односно да измени подизвођача за извођење 
појединих уговорених радова, без претходно добијене сагласности Наручиоца, у складу са 
чл. 80. став 14. Закона о јавним набавкама. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

 

 

Члан 4. 
 

 

Извођач  се  обавезује  да  пре  увођења  у  посао  Наручиоцу  достави 

Решење о именовању одговорног лица за извођење радова, које је запослено 

или ангажовано ван радног односа код Извођача. 

У случају потребе за изменом одговорног лица из става 1. овог члана, Извођач је дужан 
да о томе обавести Наручиоца и да за њега достави ново Решење о именовању одговорног 
лица за извођење радова. 

Решење о именовању одговорног лица за извођење радова, са прилозима, чини 
саставни део овог Уговора. 

 
Члан 5. 

 

 

Извођач  је  обавезан  да  у  року  од  7  дана  од  дана  закључења  овог уговора, 
достави Наручиоцу банкарске гаранције и то: 

1.   Банкарску   гаранцију   за   повраћај   авансног   плаћања   –  са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив, у висини захтеваног аванса     ( максимално 30%), са 
роком важности најкраће до правдања аванса. 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). 

2.   Банкарску    гаранцију    за    добро    извршење    посла    –  са   клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје 
се у висини од 10% од укупне вредности овог уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 
30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 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 банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају 
да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором. 
Извођач се обавезује да ову гаранцију продужи у случају продужења рока за 

завршетак уговорених радова. 
3. Извођач се обавезује да приликом примопредаје изведених радова 

Наручиоцу  достави банкарску   гаранциј у   за   отклањање   недос татака   у 
гарантном  року са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Ова банкарска гаранција се издаје у висини од 10% од уговорене вредности радова, 
без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од истека гарантног рока. Поднета банкарска 
гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди 
наручилац, мањи износ од 

10%  од  уговорене  вредности  радова,  без  ПДВ-а или  промењену  месну 
надлежност за решавање сорова. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном 
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року, у случају да извођач не изврши обавезу отклањања недостатака у гарантном року, због 
којих је умањена могућност коришћења предметног објекта. 

 
Члан 6. 

 

 

Извођач је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана пријема техничке документације 
од стране Наручиоца, достави на преглед и мишљење стручном надзору: 

1. детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним 
активностима на критичном путу; динамички план мора бити потписан и оверен од 
стране Извођача и стручног надзора. Саставни део динамичког плана су ресурсни 
планови и то: 
- план ангажовања потребне радне снаге (број радника по струкама и недељно), 
- план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту (по врсти, 

броју и времену ангажовања), 
- план набавке потребног материјала, 
- финансијски план реализације извођења радова по месецима; 

2. пројекат организације градилишта и пројекат технологије извођења радова; 

3.  план превентивних мера који садржи пројекат обезбеђења градилишта, елаборат 
заштите на раду при извођењу радова и пројекат противпожарне заштите; 

4.  списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима 
обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним 
временом и контакт особама. 
Стручни надзор ће у року од 7 дана од дана пријема документације из става 1. 

овог члана извршити преглед достављене документације и о томе сачинити мишљење које 
доставља Извођачу и Наручиоцу. Извођач је дужан да у року од 7 дана од дана пријема 
мишљења отклони евентуалне примедбе стручног надзора, констатоване у мишљењу. 

Динамички план, са свим наведеним ресурсима, сматраће се усвојеним 

када буде потписан и оверен од стране Наручиоца, а на основу претходно овереног и 
потписаног мишљења стручног надзора. Усвојени динамички план стручни надзор доставља 
Наручиоцу у три примерка. 

Извођач је дужан да у присуству представника Наручиоца и стручног надзора на сваких 

15 дана изврши на градилишту анализу испуњења уговорних обавеза и да према указаној 
потреби предузима одговарајуће мере за убрзање радова ради усклађивања са динамичким 
и осталим плановима, као и друге мере за отклањање констатованих пропуста и одступања 
у процесу извођења радова. 

Извођач се обавезује: 
1. да пре почетка радова потпише пројекат за извођење; 

2. да  одговорном извођачу радова  обезбеди  овај уговор  о  грађењу и документацију 
на основу које се гради објекат; 

3. да   води   градилишну   документацију   (грађевинску   књигу,   грађевински дневник и 
обезбеђује књигу инспекције); 

4. да обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених 
материјала, инсталација и опреме; 

5. да пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави стручном надзору; 

6. да  извођење  радова  обавља  у  складу  са  Законом  о  безбедности  и здрављу на 
раду („Службени гласник РС“, број 101/05) и Уредбом о безбедности и здрављу на раду 
на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“, број 14/09 и 
95/10), те да за време извођења радова обезбеди безбедност свих лица на градилишту, 
сигурност објекта и околине, складишта својих материјала и слично, као и да у току 
извођења радова редовно одржава градилиште и уклања сав отпадни материјал, тако 
да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима што се тиче 
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безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време 
укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

7.  да  изврши  оспособљавање  радника  за  безбедан  рад  и  да  обезбеди адекватну 
опрему за заштиту намењену запосленима; 

8. да обезбеди стручан кадар за све врсте радова и уградњу опреме; 

9. да   уграђује   материјал   и   опрему   уговореног   кавалитета,   односно   у складу са 
пројектом за извођење и добијеном сагласношћу од стране стручног надзора; 

10. да на време остварује контакте са надлежним стручним службама и инспекцијама 
ради несметаног извођења радова; 

11. да омогући Наручиоцу и стручном надзору стални надзор над радовима и   контролу 
количине  и  квалитета  уграђеног  материјала,  уређаја  и опреме; 

12. да  доставља  привремене  ситуације  и  окончану  ситуацију,  стручном надзору на 
контролу и оверу, који их након тога доставља Наручиоцу на оверу и плаћање. 

13. да   преко   стручног   надзора,   писаним   путем,   обавести   Наручиоца   о завршетку 
извођења радова и спремности истих за технички преглед; 

14. да обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у 
раду Комисије за технички преглед објекта; 

15. да у складу са овим уговором отклони све недостатке по примедбама Наручиоца, 
стручног надзора и Комисије за технички преглед објекта, без посебне надокнаде, у 
року који одреди Наручилац; 

 

 

16. да  отклони све  недостатке  по  записнику Комисије  за  примопредају и каначни 
обрачун; 

17. да  на  погодан  начин  обезбеди  и  чува  изведене  радове,  опрему  и материјал 
од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта; 

18. да по напуштању простора градилишта отклони сав преостали материјал, 
опрему и све привремене градилишне инсталације; 

19. да  у  складу  са  овим  уговором  отклони  све  недостатке  који  се евентуално 
појаве у гарантном року; 

20. да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 
 
 
 

Члан 7. 
 

 

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим 
производним погонима и радионицама где се обављају активности за потребе градилишта. 

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама Наручиоца и надзорног 
органа на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим 
примедбама, о свом трошку, отклони недостатке или пропусте. 

У случају да Извођач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у 
рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане 
трошковеили посебну накнаду за то. 

 
III) ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

 

Члан 8. 
 

 

Наручилац се обавезује: 
1. да Извођачу преда пројекат за извођење и одговарајућу техничку документацију; 
2.  да формира радни тим за координацију и комуникацију; 
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3. да обезбеди вршење стручног надзора, у складу са Законом о планирању и 
изградњи и Извођачу достави решење о именовању стручног надзора; 

4. да обезбеди израду Плана превентивних мера и вршење услуга координатора 
забезбедност и здравље на раду у фази извођења радова, на основу Уредбе 
обезбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима 
(„Службени гласник РС“, број 14/2009); 

5. да у примереном року решава све захтеве Извођача који треба да буду упућени 
Наручиоцу преко надзорног органа са мишљењем истог о  предметном  захтеву; 
наручилац   доставља   одговоре   у   писаној форми Извођачу, преко надзорног 
органа; 

6. да благовремено решава, уз писмену и образложену сагласност стручног надзора, 
евентуалне вишкове и мањкове радова и непредвиђене радове и захтеве за 
продужење рока извођења радова; 

7.  да редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове на основу 
привремених и окончане ситуације; 

8. да обезбеди технички прегледи да учествује у раду Комисије за технички преглед 
објекта; 

9.  да именује Комисију за примопредају изведених радова и да учествује у раду те 
Комисије. 

 
 
 

 
IV) УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО 

 
Члан 9. 

 
Извођач  се  уводи  у  посао,  по  потписивању  овог  Уговора,  по  уплати аванса, 

достављању банкарске гаранције за добро извршење посла, полисе осигурања за објекат 
у изградњи и полисе осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и 
стварима трећих лица, Решења о именовању одговорног лица за извођење радова Наручиоцу 
и Решења о именовању стручног надзора Извођачу. 

Наручилац  писмено  обавештава  Извођача  и  стручни  надзор  о  датуму  увођења 
Извођача у посао. 

Увођење  у  посао  се врши  у  присуству  овлашћених  представника 

Наручиоца, Извођача и стручног надзора. 

О увођењу извођача у посао саставља се посебан записник и то се констатује у 
грађевинском дневнику. 

Датум увођења Извођача у посао стручни надзор уписује у  грађевински дневник. 
Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не 

започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће му оставити накнадни рок од 7 дана 
да започне радове, а уколико Извођач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац 
може раскинути овај уговор, уз реализацију гаранције за повраћај авансне уплате и гаранције 
за добро извршење посла у целости, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до износа 
стварне штете. 

 
V) УГОВОРЕНА ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 10. 

Укупна уговорена цена за извођење радова из члана 1. овог Уговора 
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износи   динара без ПДВ-а, 

словима:  (    динара), 

односно динара са ПДВ-ом. 

словима:  (   динара), 
Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала, помоћног 

материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње и све друге зависне 
трошкове које Извођач има, у реализацији свих Уговором предвиђених обавеза. 

Коначни обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених 
количина, утврђених у Грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена према 
понуди из члана 1. овог Уговора. 

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене радова из понуде фиксне за време 
извођења радова и не могу се мењати. 

Наручилац се обавезује да износ уговорене цене, из става 1. овог члана, уплати 
Извођачу, на рачун број:    , који се води код 
  , на следећи начин: 

- авансном  уплатом,  у  износу  од            %  (до  30%)  од  вредности  овог Уговора 

са ПДВ-ом, у року од 45 дана, од дана пријема авансног рачуна, који се испоставља 
по закључењу овог Уговора и предаји средства финансијског обезбеђења за повраћај 
авансног плаћања; 

-  преостали износ, по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним 

на основу оверене грађевинске књиге изведених радова, с тим што укупна вредност 
привремених ситуација не може да буде већа од 90% вредностиуговорених радова. 
Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема исправне оверене ситуације 
(привремене или окончане). Извођач се обавезује да све вишкове изведе по 
уговореним јединичним 

ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење анекса. 
 

 

Члан 11. 
 

 

Примљени износ на име аванса Извођач је дужан правдати на тај начин што ће сваку 
испостављену привремену ситацију, умањити најмање сразмерно проценту примљеног 
аванса. 

Извођач је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда привременим 
ситуацијама.   Привремене   ситуације   и   окончану   ситуацију 

Извођач  испоставља  на  основу  изведених  количина  уговорених  радова  и 
уговорених цена. 

Привремене ситуације Извођач подноси стручном надзору до 5. у месецу, за радове 
изведене у претходном месецу. 

Окончану ситуацију Извођач испоставља по извршеном техничком прегледу, на основу 
Записника о примопредаји и коначном обрачуну радова. 

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати 
неспорни део ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача, а спорни део 
ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не 
договоре. 

 
 
 

 
VI) ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА 

 
Члан 12. 
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Извођач је обавезан датоком извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, 
достави Наручиоцу, преко надзорног органа, преглед вишкова и мањкова радова са количинама 
и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у обавези да провери основаност истог, 
описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем Наручиоцу на 
усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 
Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно 
испостављања окончане ситуације. 

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од дана потписивања 
aнекса преда Наручиоцу гаранције предвиђене у члану 5. став 1. тачка 2. овог уговора, за 
вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.Испуњењем   услова   из 
претходног   става,   Извођач   стиче   право   да наплати радове уговорене анексом, а у 
складу са чланом 10. став 5. алинеја 2. овог уговора. 

Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име 
Наручиоца о роковима, измени материјала који се уграђује и обиму  неуговорених  радова 
(вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе (мањкови радова). 

 
VII) НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 

 

Члан 13. 
 

 

Извођач је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, 
а пре извођења истих, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, захтев за извођење 
непредвиђених радова са предмером и предрачуном, који мора да садржи предмер и 
предрачун неуговорених непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране 
надзорног органа. 

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, 
врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина 
исвоје мишљење, односно детаљно образложење, доставља Наручиоцу, најкасније у року 
од 10 дана од дана пријема, ради покретања процедуре за уговарање непредвиђених радова 
по члану 36. Закона о јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за 
јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

У   поступку   јавне   набавке   за   уговарање   додатних   (непредвиђених) радова, 
Извођач  је  обавезан  да  достави  у  року  из  позива  за  подношење понуде, понуду за 
додатне радове (непредвиђене радове). 

Након усвајања  понуде  за  додатне  (непредвиђене) радове од  стране 

Наручиоца и закључивања Анекса, Извођач се обавезује да у року од 7 дана од потписивања 
Анекса преда Наручиоцу гаранције из члана 5. став 1. тачка 2. овог уговора, за вредност 
уговорених непредвиђених радова. 

Испуњењем услова из претходног става, Извођач стиче услов да започне извођење 
уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. 

Надзорни орган није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име 
Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених – 
непревиђених радова. 

 
Члан 14. 

 

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 
надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 
стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или 
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другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде 
пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 7. 
овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

 
VIII) РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

 

Члан 15. 

Извођач  је  дужан  да  све  уговорене  радове  изведе  у  року  од     
календарских дана (максимално 15 дана) од увођења Извођача у посао. 

Стручни надзор уписује у грађевински дневник датум увођења Извођача у  посао и 
датум завршетка свих радова. 

 
Члан 16. 

 

 

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 
1. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 

Извођача; 

2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (догађаји природног 
карактера: пожар, поплава, земљотрес и сл); 

3. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 
4. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза Наручиоца; 
5. због прекида рада  изазваног  актом  надлежног органа, за који  није одговоран 

Извођач; 

6. услед накнадно уговорених радова (вишкова са укљученим мањковима радова 
и непредвиђених радова), у складу са чл. 12. овог уговора. 

Ако наступе околности из става 1. овог члана, Извођач их одмах уписује у грађевински 
дневник, а у року од 3 дана од дана настанка узрока Извођач је дужан да упути Наручиоцу, 
преко Стручног надзора, писани предлог за евентуално продужење рока извођења радова. 

Стручни надзор, уз захтев Извођача, доставља Наручиоцу детаљно образложење и 
мишљење, о предлогу за продужење рока. 

Уговорени рок може бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора, 
а након што Наручилац донесе Одлуку о  измени уговора из члана 115. Закона о јавним 
набавкама. 

Извођач нема право на продужење рока у следећим случајевима: 

1. ако западне у доцњу са извођењем радова, због ванредних околности које су 
настале у време када је био у доцњи и 

2. атмосферских и климатских прилика које су се могле предвидети у време увођења 
извођача у посао. 

 
IX) УГОВОРНА КАЗНА 

 

 

Члан 17. 
 

 

Ако Извођач не изведе уговорене радове у уговореном року својом кривицом, обавезан 
је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 0,5 промила од укупне вредности 
Уговора, за сваки дан закашњења а не више од 

5%. 
 

 

Роком за извођење радова подразумевају се и његова каснија продужења по основу 
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ванредног догађаја и по другим уговореним основама, што ће уговорне стране регулисати 
анексом овог уговора. 

Окончана  ситуација  се  трајно  умањује  за  износ  обрачунате  уговорне 

казне. 

Уколико кривицом Извођача уговорени радови не буду завршени у року, а 

 
Наручилац због тога претрпи штету у висини већој од остварене уговорне казне, Наручилац 
има право да од Извођача, осим уговорне казне, захтева и износ накнаде штете који прелази 
висину уговорне казне. 

Уговорне стране ће споразумно утврдити висину штете, а уколико то није могуће, 
износ штете се утврђује у судском поступку. 

 

 
 

X) ГАРАНТНИ РОК 
 

 

Члан 18. 
 
 
 

Гарантни  рок  за  изведене  радове  износи     године  (минимум  10 година), 
рачунајући од дана примопредаје изведених радова. 

За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача. 
Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје објекта, записнички преда 

Наручиоцу све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, као и упутства за руковање. 
 

 

Члан 19. 
 

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони 
о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и 
уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва 
оштећења проузрокована овим недостацима. 

Уколико  Извођач  не  приступи  извршењу  своје  обавезе  из  претходног става по 
пријему писаног позива од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, 
Наручилац има право да ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, 
наплатом банкрске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у целости. 

Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива 
у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става  1.  овог  члана, 
Наручилац  има  право  да  од  Извођача  тражи  накнаду штете, до пуног износа стварне 

штете. 
За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Извођач не сноси 

одговорност. 

 
XI) КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 
Члан 20. 

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

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

Извођач је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања 
материјала и контролу квалитета опреме, уколико се за тим појави оправдана потреба. 
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XII) ДОКУМЕНТИ У ТОКУ ГРАЂЕЊА 
 

Члан 21. 
 

 

Извођач  радова  је  у  обавези  да  на  градилишту  устројава,  чува  и  води, поред 
техничке  документације  (пројекта  за  извођење),  и  следећу документацију: 

1. грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге 
инспекције и грађевинског дневника (,,Службени гласник РС“ бр. 
105/03); 

2. грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем; са 
скицама и котираним мерама узетим на лицу места; са аналитичким доказом изведених 
количина; са потписом обрађивача; са датумом, потписом и личним печатом одговорног 
извођача радова и надзорног органа; 

3. динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки 
документ за организовање, извршење и праћење реализације; 

4. атесте уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове, 
записнике о испитивању уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од важности 
за  период  изградње,  техничког  прегледа  и експлоатације објекта. 

Стручни надзор је дужан да свакодневно контролише унете податке у књигама о 
грађењу из претходног става и тачност истих овери својим потписом. 

Грађевинска књига се води у два примерка а Извођач је дужан да преда 
Наручиоцу оригинал исте по примопредаји радова и оконачном обрачуну. 

Грађевински дневник потписује се свакодневно, а грађевинска књига по завршеним 
позицијама радова. 

Извођач је дужан да устроји и одговарајућу књигу инспекције. 

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова Извођач је обавезан да 
сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора записнички 
преда Наручиоцу. 

 
 
 
 

XIII) ОСИГУРАЊЕ ОБЈЕКТА 
 

 

Члан 22. 
 

 

Извођач је дужан да у року од 5 дана од дана закључења уговора осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у 
изградњи) и достави Наручиоцу Полису осигурања објекта у изградњи са важношћу за 
цео период извођења радова. 

Извођач је такође дужан да у року од 5 дана од закључења уговора достави Наручиоцу 
Полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према важећим 
законским прописима. 

 
 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре 
истека уговореног рока, полисе осигурања из ст. 1. и 2. овог члана, са новим периодом 
осигурања. 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и 
противпожарне заштите. 

Уколико Извођач радова не поступи у складу са одредбама овог уговoра, признаје 
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своју искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси накнаду за све настале 
материјалне и нематеријалне штете, при чему овај уговор признаје за извршну исправу без 
права приговора. 

 
XIV) ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 23. 

Извођач је у обавези да преко стручног надзора писаним путем обавести Наручиоца о 
завршетку извођења радова и спремности објекта за технички преглед. Извођач је дужан да 
учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи по свим захтевима те Комисије. 

Наручилац  и  Извођач  су  дужни  да  Комисији  за  технички  преглед обезбеде сву 
потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и 
начину вршења техничког прегледа и издавању употребне дозволе („Службени гласник РС“, 
број 93/2011). 

Уколико Комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на 
изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички 
преглед, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача. 

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, 
Наручилац и Извођач ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити 
примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. 

Трошкове Комисије за технички преглед сносиће Наручилац, а поновног техничког 
прегледа Извођач ако су разлози за негативни налаз настали кривицом Извођача. 

 
Члан 24. 

 

 

Примопредају и коначни обрачун изведених радова извршиће Комисија за 
примопредају и коначни обрачун изведених радова, састављена од непарног броја чланова, 
коју именује Наручилац, уз учешће представника стручног надзора и Извођача, на следећи 
начин: 

1)  I  фаза  –  примопредаја:  о  извршеној  примопредаји  свих  изведених радова и 
пратеће документације из члана 21. став 1. тач. 1, 2. и 4. овог уговора. Комисија 
саставља Записник, који потписују сви чланови Комисије   и   учесници   у   раду 
Комисије, осим уколико Комисија не утврди да количина или квалитет изведених 
радова не одговара одредбама овог уговора, када сачињава рекламациони записник, 
који доставља Извођачу и Наручиоцу. О поступању Извођача по рекламационом 
записнику сачињава се Извештај Наручиоцу. Након што Извођач поступи по 
примедбама и отклони све недостатке, потписује се Записник о приморедаји 
радова; 

2) II фаза – коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као 
саставног дела јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који 
потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије. Ако Наручилац без 
оправданог разлога одбија учешће у коначном обрачуну или одуговлачи са својим 
учешћем у изради коначног обрачуна, Извођач може да изврши коначни обрачун и 
да о томе обавести Наручиоца. Ово право има и Наручилац. 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да  те 
недостатке отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке 
о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица. 
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XV) РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 25. 
 

 

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 
- ако Извођач не започне радове најкасније до 7 дана од увођења у посао; 

- ако Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену 
динамику више од 15 дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење 
и елиминацију кашњења; 

- ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење 
радова; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно; 

- ако Извођач не поступа по налозима надзорног органа; 

- ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не наставипо 
истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада; 

- ако Извођач није успео или је одбио да достави банкарске гаранције за повраћај 
аванса и добро извршење посла. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне 
радове ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла у целости 
и авансну гаранцију за неоправдани део аванса. Извођач је у наведеном случају обавезан 
да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова 
по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

Извођач  може  раскинути  уговор  у  случају  неплаћања  од  стране 
Наручиоца, у складу саодредбама овог Уговора. 

 

 

Члан 26. 
 

 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за 
раскид уговора. 

 
Члан 27. 

 

 

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна 
страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора. 

 
 

 

Члан 28. 
 

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених 
радова до дана раскида уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од 
стране Наручиоца и Извођача, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

 
XVI) ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 29. 
 

 

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог уговора, 
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решавати споразумно, а уколико то не буде могуће, да ће за решавање спорова бити 
надлежан Привредни суд у Новом Саду. 

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће 
сеприменити одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим 
односима, Посебних узанси о грађењу које нису у супротности са одредбама овог уговора и 
других прописа који регулишу ову област. 

 
Члан 30. 

 

 

Овај  уговор  ступа  на  снагу  даном  потписивања  а  почиње  да  се примењује 
даном достављања банкарских гаранција из члана 11. и полиса осигурања из члана 23. овог 
уговора. 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако 
Извођач у року не достави банкарске гаранције из члана 5. став 1. и полисе осигурања из 
члана 23. овог уговора. 

 
Члан 31. 

 

 

Овај уговор закључен је у 8 (осам) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 4 (четири) примерка. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 
 

 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВОЂАЧ 
 
 
 

________________  __________________ 

Директор Директор 

 
 
 

 
Напомена 

Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у 
свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти 
закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације. 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке ће се доставити доказ негативне 
рефренце, односно исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке. 
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XV Потврда о посети локације 
 

 
 

(Образац 8.) 
 
 

 

Изјављујем да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке и то: 
 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ- ПРВА ФАЗА, Основна школа „Славко Родић“, 
Адреса: Младена Стојановића 21, 21234 Бачки Јарак 

 

и стекли увид и све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо 
да смо упознати са свим условима за извођење радова и да они, не могу бити основ за било 
какве накнадне промене у цени. 

 

Наручиоц на основу потписа понуђача издаје потврду о посети локације. 
 
 

 
Потпис овлашћених лица НАРУЧИОЦА 

 

 
 
 
 
 

Марија Лелета, секретар школе 
 
 

 

М.П 
 

 
 
 
 
 

Потпис овлашћеног лица ПОНУЂАЧА: 
 
 

 

М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Датум обиласка:   
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