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

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

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/2019), припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку у отвореном поступку – Радови на текућем одржавању 

фискултурне сале 

ЈН бр. 02/20 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

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

упутство како се доказује испуњеност тих услова 
5 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

VI Образац понуде 25 

VII Модел уговора 60 

VIII Образац трошкова припреме понуде 67 

IX Образац изјаве о независној понуди 68 

X Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. став 2. Закона 69 

XI Образац референц листе 70 

XII Образац изјаве о техничкој опремљености 71 

XIII Образац потврде о обиласку локације 72 

XIV Образац потврде о изведеним радовима 73 
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I- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу: 

 Назив: Економска школа “Нада Димић” 

 Адреса: 22. октобра 19, 11080 Београд 

 ПИБ: 100015460 

 Матични број: 07021267 

 Интернет страница: http://esnadadimic.rs/ 
 

2. Категорија наручиоца: Просвета. 

 

3. Врста поступка јавне набавке: 

 
Предметна јавна набавка се спроводи у oтвореном поступку јавне набавке, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и са свим другим важећима законским и 

подзаконским прописима који регулишу предметну набавку радова. 

. 

4. Предмет јавне набавке: 

 
Предмет јавне набавке број 02/20 су радови на текућем одржавању фискултурне сале, за потребе 
Економске школе “Нада Димић”. 
 
 

5. Циљ поступка: 

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

6. Начин преузимања конкурсне документације: 

 
Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта школе. 
 

7. Контакт лице: 

 Горан Обућински, дипл. правник, службеник за јавне набавке  

 Мејл: fimigo.beograd@gmail.com 

 

 

 

http://esnadadimic.rs/
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II- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 02/20 су радови на текућем одржавању фискултурне сале, за потребе 
Економске школе “Нада Димић”. 
 

 Oзнака и назив из Општег речника набавке: 45000000 - Грађевински радови. 
                                                                                                 

 
2. Партије:  

Јавна набавка није обликована по партијама.  

III ВРСТА, КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова (поглавље VI тачка 6) који је саставни 
део понуде. Контрола извршења радова спроводиће се преко надзорног органа кога решењем 
одређује наручилац. 
 
Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року који је дат кроз упутство 
понуђачима како да сачине понуду и кроз модел уговора.  
 
За сваки уграђени материјал у објекат извођач радова је дужан да прибави одговарајући атест да 
производ одговара траженом квалитету и достави га инвеститору са назнаком да се атест односи 
искључиво на материјал који се уграђује. 
 
Наручилац је обавезан да обезбеди: 
 

- Техничку документацију по којој се изводе радови 
 
Рок за извођење радова: Рок извођења радова је највише 60 дана од дана увођења у посао. 

 
 
Место извршења радова: Економска школа “Нада Димић”, 22. октобра 19, 11080 Београд. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

О9ОБАВПраво на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона и то:  

 

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код 
надлежног органа, односно уписан у одговрајући регистар (Агенције за привредне регистре 
или Привредног суда). (члан 75. став 1. тачка 1) Закона). 

 
 

Доказ: 

Правно лице - Извод о регистрацији у Агенцији за привредне регситре 
- Извод о регистрацији у Привредном суду  

Предузетник  - Извод о регистрацији у Агенцији за привредне регситре 
- Извод о регистрацији у Привредном суду  

Физичко лице - Извод о регистрацији у Агенцији за привредне регситре 
- Извод о регистрацији у Привредном суду  

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1) Агенција за привредне регистре 
2) Привредни суд према месту седишта 

 
2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) 
Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног 

суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка 

страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала. 

 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да 
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законски заступник понуђача није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетник  

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). 

Физичко лице 

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). 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1) Месно надлежни основни суд 
2) Виши суд Београду - Посебно одељење за организовани 

криминал 
3) Месно надлежна полицијска управа МУП 

Застарелост 

доказа 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца, рачунајући од 
дана отварања понуда 

 
 

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране 
државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. став 1. тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода  

Предузетник  

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 
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Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1) Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа 
Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту 
седишта пореског обвезника правног лица, односно према 
пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности 
за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска 
управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, 
односно према пребивалишту физичког лица, односно 
прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене 
врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска 
управа у својој потврди наведе да се докази за одређене 
изворне локалне јавне приходе прибављају и од других 
локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз 
потврдулокалне пореске управе приложи и потврде осталих 
локалнихоргана/организација/установа. 

 

Застарелост 

доказа 

Докази не могу бити старији од 2 (два) месеца, рачунајући од дана 
отварања понуда 

 

4) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу да су 
поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. 
Закона). 

  

Доказ: Попуњена и потписана Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 

да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде.Образац наведене изјаве дат је у оквиру Конкурсне документације. 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. став 2. Закона и то:  

 
1) Финансијски капацитет: 

Услов:  

(1)да остварени пословни приход у последње три године (2017, 2018, 2019) за које су доступни 

подаци мора да буде већи од 50.000.000,00  динара. 

(2) да понуђач, у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних 

набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан. 

(3)да је бонитет понуђача за период 2014-2018 скорингом оцењен као веома добар „ББ“ или 

бољи. 

 



  стр. 8 од 73 
Јавна набавка радова на текућем одржавању фискултурне сале – ЈН бр. 02/20 

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, 

који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 

претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске 

године (2016, 2017 и 2018). Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН)  

Фотокопија Скоринг Извештаја који издаје Агенција за привредне регистре. 

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест 

месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење 

понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест 

месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење 

понуда, није био неликвидан.  

 

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге 

по систему простог књиговодства, достављају: 

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

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног порескогоргана, 

на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

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

рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 

(паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну 

за претходне 3 (три) обрачунске године. 

 

2) Пословни капацитет: 

Услов:   

Да је понуђач, у претходне три године (2017, 2018, 2019. година) реализовао минимално 3 
уговора на извођењу радова текућег одржавања објеката јавне намене у укупној вредности 
од најмање 40.000.000,00 динара без пореза на додату вредност. Kао меродавна година 
рачунаће се година примопредаје радова. 

Доказ:  
Попуњен и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референц листе, 

који је дат у Поглављу Xi Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима чији је предмет текуће одржавање објеката јавне 

намене, од стране наручилаца наведених у Референц  листи, који је дат у Поглављу XI 

Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити издате од стране 

наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати следеће елементе:  

- назив и адресу наручиоца,  
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- назив и седиште понуђача,  

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

року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

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

користити, 

- контакт особа наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 
Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 
Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по 

потреби)по тим уговорима на којима  се виде износи као и структура изведених радова 
са овером од стране надзорног органа и наручиоца. 

Фотокопије записника о примопредаји радова са подацима о квантитативном и 
квалитативном пријему . 

 

3) Технички капацитет 

Услов: 

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга) опремом за 

извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских 

радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се 

изводе у оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: 

Врста Количина 

Камион „кипер“ минималне носивости 10 Т 1 комад  

Лако доставно возило носивости до 1500кг 2 комада 

Комбинована машина  са важећим стручним налазом о извршеном 
периодичном прегледу и испитивању опреме 

1комад 

Фасадна скела 1.000 м2 

Мешалице за бетон минималног капацитета 150л са важећим 
стручним налазом о извршеном периодичном прегледу  и 
испитивању опреме 

2 комада 

Електрична дизалица за вертикалнитранспорт минималне 
носивости 250кг са важећим стручним налазом о извршеном 
периодичном прегледу  и испитивању опреме 

1 комада     
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Доказ: 

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна 

набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити 

означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у 

години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговорао закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза 

регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије 

саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан 

отварања; 

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или 

оверене фотокопије уговора на увид. 

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у 

Поглављу XII. Конкурсне документације.Образац мора бити потписан од стране одговорног 

лица и достављен уз понуду.  
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4)Кадровски капацитет: 

 

Услов:Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 25 радно ангажованих извршилаца,  

- најмање 2 дипломирана инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 - који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у 

предметној јавној набавци 

-најмање 5 радно ангажованих лица уговором о раду распоређених на на радном месту 

електричар 

- најмање 5 радно ангажованих лица уговором о раду распоређених на на радном месту 

молер 

-најмање 3 радно ангажована лица уговором о раду распоређених на на радном месту 

тесар 

-најмање 3 радно ангажована лица уговором о раду распоређеним на на радном месту 

машин бравар 

-најмање 1радно ангажовано лица уговором о раду распоређеним на на радном месту 

зидар 

-најмање 1 радно ангажовано лица уговором о раду распоређеним на на радном месту 

керамичар 

најмање 1 радно ангажовано лица уговором о раду распоређеним на на радном месту 

водоинсталатер 

-најмање 1 лице за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом 

 

Доказ: 

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 
потребним бројем извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне 
пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве 
позива за подношење понуда, оверену потписом овлашћеног лица понуђача. 

б) доказ о радном статусу: фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: фотокопија уговора о делу / уговора о обављању 

привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одговарајући 

М образац у складу са законом о радуодносно законом о доприносима за обавезно социјално 

осигурање. 
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г) фотокопије личних лиценци која се мора оверити његовим потписом. 

д) за лице за безбедност и здравље на раду доставити доказ о радном статусу уколико је 

код понуђача запослен на неодређено време – фотокопија уговора о раду и М-А образац, 

фотокопију потребне  лиценце-уверења. 

Уколико лице за безбедност и здравље на раду није у радном односу код понуђача, доказ о 

радном ангажовању - фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и 

повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и одоговарајући М образац у 

складу са законом о раду односно законом о доприносима за обавезно социјално осигурање) 

 

5) Обилазак локације 

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао 

локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне 

информације потребне за припрему прихватљиве понуде. 

Услови и начин обиласка локације наведени су у оквиру Конкурсне документације, 

поглавље XIII. 

 

Доказ: 

Попуњен, потписан и оверен Образац потврде о обиласку локације за извођење 

радова и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XIII Конкурсне 

документације). 

 

6)Сертификати 

Услов:  Понуђач мора да поседује сертификате о испуњености стандарда SRPS ISO 

9001:2015, (систем менаџмента квалитетом) или одговарајући, SRPS ISO14001:2015 

(менаџмент заштитом животне средине) или одговарајући, OHSAS 18001:2007, (безбедност 

на раду) или одговарајући и SRPS ISO 22301:2012, (систем менаџмента континуитетом 

пословања) или одговарајући. 

 

Доказ: 

Фотокопије сертификата о испуњености стандарда SRPS ISO 9001:2015, (систем менаџмента 
квалитетом) или одговарајућег, SRPS ISO 14001:2015 (менаџмент заштитом животне 
средине) или одговарајућег, OHSAS 18001:2007 (безбедност на раду) или одговарајућег и 
SRPS ISO 22301:2012, (систем менаџмента континуитетом пословања) или одговарајућег  

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из 
групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 
одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из 
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члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 
став 2. Закона, мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача,. 

3) Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5)  

Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио 

извршење тог дела набавке. 

 

7) Понуда у електронској форми 

 Понуда треба да буде поднета и у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, 

DVD или USB, комплетна понуда са свим траженим доказима). У случају неслагања, папирна верзија 

понуде сматраће се важећом.  

Понуда која није поднета и у електронској форми сматраће се неприхватљивом, у смислу 

одредбе члана 106 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама. 

 

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 о стручној оцени понуда  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 који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ из члана 75.став 1. тачка.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

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

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне 

регистре, не морају да достављају доказе из члана 75.став 1.тач.1) до 4) Закона, већ су у обавези, да 

јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача. 

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

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

су тражени у оквиру услова јавно доступни.Уколико је доказ о испуњености услова електронски 
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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 одглагања 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 прописан 

начин. 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе 

за контакт. 

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

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Економска школа “Нада Димић”, 22. октобра 19, 11080 Београд, 
,,Понуда за јавну набавку радова на текућем одржавању фискултурне сале, ЈН бр. 02/20 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.06.2020. године 
до 12.00 часова без обзира на начин на који се доставља.  

Јавно отварање понуда биће истог дана, тј. 29.06.2020. године у 13.00 часова у просторијама 
наручиоца у Београду, Земун, 22. октобра 19. Отварање понуда је јавно и истом могу 

присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да 
своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за спровођење 

поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно,наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди 
о пријему наручилац ће навести датум и време 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: 
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 Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача 
(Поглавље VI); 

 

 Попуњен, потписан Образац – Предмер и предрачун радова и образац структуре 
цене (Поглавље VI – 6); 

 

 Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица чиме понуђач 
потврђује да прихвата услове из модела уговора (Поглавље VII); 

 

 Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде - није обавезан 
(Поглавље VIII); 

 

 Образац изјаве о независној понуди попуњен и потписан од стране овлашћеног 
лица (Поглавље IX); 

 

 Изјаву понуђача из Поглавља X, попуњена, потписана од стране овлашћеног 

лица о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама; 
 

 Изјаву понуђача из Поглавља XI, са пратећим документима; 
 

 Изјаву понуђача из Поглавља XII, са пратећим документима; 
 

 Потврду о обиласку локације ради увида у пројектну документацију из Поглавља 
XIII; 

 

 Доказе о испуњености додатних услова, наведене у поглављу IV конкурсне 
документације (изјаве на формуларима из Конкурсне документације и пратећу 
документацију уз те формуларе):  

 

 Средства финансијског обезбеђења наведена у поглављу V тачка 11. Конкурсне 
документације; 
 

 Понуду у електронској форми (читљив скенирани документ на CD, DVD или USB, 
комплетна понуда са свим траженим доказима). 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и оверавати обрасце 
дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном 
и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. 
Закона), који морају бити потписани и оверени од стране сваког понуђача из групе понуђача.У случају 
да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), 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. 

3. ПАРТИЈЕ:  

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Економска школа “Нада Димић”, 22. 

октобра 19, 11080 Београд, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању фискултурне сале, ЈН бр. 

02/20- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању фискултурне сале, ЈН бр. 

02/20- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању фискултурне сале, ЈН бр. 

02/20- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на текућем одржавању фискултурне сале, 

ЈН бр. 02/20- НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

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

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

подизвођача.  

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

набавке поверити подизвођачу.  

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

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

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

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. од 1) до 2) Закона и то податке о:  

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

 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 IV 

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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. 

Наручилац ће извршити плаћање у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема привремене 

месечне или окончане ситуације коју Извођач испоставља Наручиоцу и потписивања записника о 

примопредаји радова, на основу изведених количина уговорених радова и уговорених цена. 

 

9.2. Захтев у погледу рока извођења радова 

Рок извођења радова је највише 60 дана од дана увођења у посао. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда. 
 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
 

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

понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

9.4. Захтев у погледу гарантног рока 
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Минимални гарантни рок за изведене радове износи најмање 24 месеца, рачунајући од дана 

примопредаје радова по отклањању свих примедби и закљученом коначном обрачуну. За уграђене 

материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од 

дана извршене примопредаје радова. 

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

ПОНУДИ 

Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и 

зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 

вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале. 

Цена је фиксна и не може се повећавати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, 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 банкарску гаранцију у износу од 

5% од укупне вредности понуде без ПДВ. Износ на банкарској гаранцији мора бити назначен 

номинално (тачан износ у динарима). Банкарска гаранција мора бити са клаузулама „безусловна и 

платива на први позив“, са роком важности најмање 30 дана од дана отварања понуда, односно 

онолико дана колико је понуђач навео рок важења понуде.  

Наручилац ће активирати наведену гаранцију у случају да понуђач: 

- повуче своју понуду пре истека рока важења понуде назначеног у Конкурсној документацији, 

односно обрасцу понуде; 

- одбије да потпише уговор о јавној набавци, уколико му исти буде додељен; 

- не достави средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са закљученим уговором; 

- достави неистините изјаве или доказе који се тичу испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке. 

Поред наведених клаузула и услова, банкарска гаранција мора садржати датум ступања на снагу и 

престанка важења исте. 

Уколико понуђач не достави банкарску понуда ће бити одбијена као неприхватљива, у складу са 

одредбом члана 106 став 1 тачка 3 Закона о јавним набавкама. 

2) Оригинално обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла, у износу од 10% од укупне вредности уговора (без ПДВ-а) која 
мора имати клаузулу да ће банкарска гаранција бити неопозива, безусловна и на први позив 
наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно 

извршење набавке у целости. 
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3) Оригинално обавезујуће писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске 
гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 5% од укупне вредности 
изведених радова (без ПДВ-а) које мора имати клаузулу да ће банкарска гаранција бити неопозива, 
безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од дана 

истека гарантног рока за изведене радове. 
 
II Изабрани понуђач је дужан да достави: 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у моменту 

закључења уговора о јавној набавци, преда наручиоцу банкарску гаранцију у износу од 10% од 

укупне вредности уговора (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и на 

први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за 

коначно извршење набавке у целости. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење 

уговорне обавезе, важност средства обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи. 

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето средство 

обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.  

2) Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Изабрани понуђач се 
обавезује да, у тренутку потписивања записника о примопредаји радова, уручи наручиоцу банкарску 
гаранцију у износу од 5% од укупне вредности изведених радова (без ПДВ-а) која мора имати 
клаузулу да је неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком 
важности 30 дана дужим од дана истека гарантног рока за изведене радове. Наручилац ће уновчити 
средство обезбеђења у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и 
на начин предвиђен уговором. Поднето средство обезбеђења не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 

такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила 

поведу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих 

лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку 

„ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора 

бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. 

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

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

понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

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

“Нада Димић”, 22. октобра 19, 11080 Београд или електронске поште на e-мail: 

fimigo.beograd@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
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припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова.Захтев који пристигне 

ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана. 

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

појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  

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

или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 02/20”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 

14. 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.  

15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

4)  поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона; 

5)  учинио повреду конкуренције;  
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6) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

7) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 
предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношењ понуда. 
Доказ може бити: 
 

 правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;  
 исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 

или испуњења уговорних обавеза;   
 исправа о наплаћеној уговорној казни;  

 рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;   
 извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором;   
 изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

 доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, 

 други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о 

јавним набавкама.  

 

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“. 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту понуђену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача 

који понуди дужи гарантни рок, а ако су им и ти елементи исти најповољнија понуда биће одређена 

жребањем. Наручилац ће писано обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће 

се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, 

и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те 

ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив 

буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, 

наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

делатности која је на снази у време подношења понуде.   
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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, односно свако заинтересовано лице, које има 

интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама Закона.  

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

комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу: Економска школа “Нада Димић”, 22. октобра 19, 11080 

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

радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 

права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 

о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 

(два) дана од дана пријема захтева. 

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

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона 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. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

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

набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана 

објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. ове тачке, 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 наручиоцу у поступку јавне набавке у складу 

са одредбама чл. 150. Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
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4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона;  

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

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

смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) Закона, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона која садржи следеће елементе:  

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

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

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

        извршења налога.  

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

од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да 

ли је налог за пренос реализован.  

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

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

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

        заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Економска школа “Нада Димић”, 22. октобра 19, 11080 Београд; јавна набавка број 

02/20; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

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

         уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

 

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

који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или  

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

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

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или  

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

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

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са Законом и другим прописом. 

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

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона. 
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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. 

22. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

При попуњавању документације, употреба печата није обавезна. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од ________________за јавну набавку радова на текућем одржавању 

фискултурне сале, ЈН број 02/20, за потребе Економске школе “Нада Димић”. 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (е-мail):  

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 
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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. 

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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ 

ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ, ЈН бр. 02/20 

Укупна цена без ПДВ-а (дин.):   

Укупна цена са ПДВ-ом (дин.):  

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

У року од 45 (четрдесетпет) дана од 

дана пријема привремене месечне 

или окончане ситуације коју Извођач 

испоставља Наручиоцу и 

потписивања записника о 

примопредаји радова, на основу 

изведених количина уговорених 

радова и уговорених цена 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 

30 дана): 

 

Гарантни рок за изведене радове (не може 

бити краћи од 24 месеца) 

 

Рок за извођење радова (најдуже 60 дана од 

дана увођења у посао) 

_____________ дана од дана 

увођења у посао 

Место извођења радова: 
Економска школа “Нада Димић”, 22. 

октобра 19, 11080 Београд  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

 

_____________________________   _______________________________ 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

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

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

образац понуде. 
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6) ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА: РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ 

ОДРЖАВАЊУ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ, ЈН бр. 02/20 

  
    

 

      
  

    

 

 
  

    

 

      
  

    

 

Pos Opis Pos j.m  količina  
 
Jedinač
ne cene  

     Ukupno      
 

 Sve ukupno sa 
PDV - om(X+XI)  

 

         mater.   rad  
 svega 
(V+VI)  

 mate.(IVxV)   Rad(IVxVI)  
 
Svega(IVxVII)  

 Obračun PDV - 
a 20% (Xx0,2) 

I II III  IV   V   VI   VII   VIII   IX   X  XI  XII  

      
  

    

 
OBJEKAT EKONOMSKA ŠKOLE "NADA DIMIĆ" U UL 22 OKTOBRA BR 19 
BEOGRAD 

  
  

    

 

 
     

  
    

 

I RADOVI FASADE                    

1 

Montaža i demontaža fasadne čelične skele visine 

do 25 m'. Skela mora biti montirana po svim važećim 
propisima i HTZ merama, statčki stabilna, 
ankerovana za zgradu i propisno uzemljena. Skela 

(platforme) treba da budu udaljene od ravni fasade 
minimum 20 cm radi manipulacije prilikom izvoĎenja 
radova. Radne platforme od daske ili od metalnih 

tabli postaviti po celom obimu skele mah dužina 
platforme 2,50 m', postavljenih na svaka 2 m' po 
visini skele. Svaka platforma mora da ima nogobran 

širine 20 cm položena tako da formira soklu visine 
20cm sa spoljne strane platformi. Svaka platforma 
treba da ima propisanu ogradu. Celokupnu površinu 

skele zaštititi PVC zastorima ili jutanim zastorima. 
Skela mora imati dozvolu za upotrebu stručne 
komisije koja će izvršiti tehnički prijem. Skela se 

koristi za sve vreme trajanja radova. Obračun po m2 

                  

 

    m2    783,75                 

2 

Demontaža drvenih dvostrukih fasadnih prozora sa 
kutijom. Demontažu prozora izvesti pažljivo da ne 

dodje do oštećenja špaletni otvora. Demontirane 
prozore i opšivku ručno spustiti sa objekta, izneti iz 
prostorija utovariti u kamion i odvesti na gradsku 

deponiju na udaljenost do 15km. Obračun po kom. 

                  

 

  prozor dim 115 x 165 cm kom        4,00                 

  prozor dim 175 x 165 cm kom        6,00                 
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  prozor dim 60 x 100 cm kom        4,00                 

                       

3 

Demontaža metalnih fasadnih prozora sale za fizičko 

sa ramom. Demontažu prozora izvesti pažljivo da ne 
doĎe do oštećenja špaletni otvora. Demontirane 
prozore i opšivku ručno spustiti sa objekta, izneti iz 

prostorija utovariti u kamion i odvesti na gradsku 
deponiju na udaljenost do 15km. Obračun po kom. 

                  

 

  prozor dim 175 x 290 cm kom        5,00                 

  metalna vrata dim 180 x 420 cm kom        1,00                 

4 

Demontaža zaštitnih duplih rešetki fasadnih prozora 

sale za fizičko sa ramom . Demontažu rešetki i to 
spoljnih i unutrašnjih izvesti pažljivo da ne dodje do 
oštećenja špaletni otvora. 

                  

 

  

Demontirane rešetke ručno spustiti sa objekta, izneti 

iz prostorija utovariti u kamion i odvesti na gradsku 
deponiju na udaljenost do 15km. Obračun po 
komadu fasadnog otvora. 

                  

 

  prozor dim 175 x 290 cm kom        5,00                 

                       

  

Demontaza nadstresnice okvirnih dimenzija 
12,50*3,5m pre pocetka radova na fasadi I montaze 

fasadne skele , odlaganje u krugi gradilista , 
reparacija skidanje slojeva stare boje , antikoroyivna 
zastita I ponovna montaza nakon zavrsetka radova . 

Pozicijom obuhvacen sav potreban potrosni materijal 
za montazu . 

                  

 

    m2      43,75                 

5 

Obijanje produžnog maltera fasadnih zidova. Nakon 
obijanja maltera klanfama očistiti spojnice do dubine 

2cm. Površine opeke očistiti čeličnim četkama i 
oprati zidove vodom. Šut sakupiti, utovariti u kamion 
i odvesti na gradsku deponiju na udaljenu do 15km 

odgovarajuće deponije odreĎene kriterijumima za 
prihvatanje otpada, na osnovu Zakona o upravljanju 
otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009, 88/2010, 

14/2016). Projektom je predviĎeno potpuno obijanje 
maltera. Obračun po m2 

                  

 

    m2    783,75                 
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6 

Malterisanje obijenih delova fasadnih zidova 

produžnim malterom u razmeri R 1:3:9 u dva sloja sa 
svim potrebnim predradnjama, čišćenje zidnih 
površina od prašine sa izduvavanjem kompresorom, 

kvašenjem vodom i pačokiranjem zidnih površina 
retkim cemetnim mlekom. Produžni malter spraviti sa 
prosejanim šljunkom "jedinicom", naneti prvi sloj 

maltera i narezati ga. Drugi sloj spraviti sa sitnim 
čistim  peskom, bez primesa mulja i organskih 
materija i naneti preko prvog sloja, perdašiti uz 

kvašenje i glačanje malim perdaškama. 
Omalterisane površine moraju biti ravne, bez 
preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti 

da ne doĎe do brzog sušenja i pregorevanja. 
Obračun po m2 

                  

 

    m2    783,75                 

                       

7 

Nabavka materijala i , nanosenje adekvatne podloge 

i završna obrada fasadnih površina zidova sa 
mikroarmiranim, paropropusnim i 
vodonepropustljivim SiSi (silikatno-slikonski) 

fasadnim malterom granulacije 1.5mm tipa Roefix 
SiSi putz wital ili sl. . Ton prema izboru investitora. 
Obračun po m2 

                  

 

  709,8 m2    783,75                 

8 

Nabavka , isporuka i postavljanje zastakljenih PVC 

stolarije. Stolariju izraditi od visokootpornog tvrdog 
PVC-a sa petokomornim sistemom profila i ojačanog 
čeličnim nerdjajućim profilima tipa INOUTIC, 

TROCAL ili sl. Dihtovanje se obezbedjuje preko 
EPDM zaptivki. Predvideti sistem profila sa 
drenažnim kanalima preko kojih se eventualno 

sakupljena voda izbacuje van. Prozori zastakljeni 
termopan stakla debljine 24mm, spoljašnje staklo je 
providno flot kvaliteta debljine 4mm, meĎuprostor je 

14 mm ispunjen argonom, a unutrašnje staklo je 
niskoemisiono debljine 6mm. Krila prozora se 
otvaraju oko horizontalne i vertikalne ose. Okov 

standardni. Boja prozora bela. Mere uzeti na licu 
mesta. Izrada i montaža u svemu kao postojeći 
prozori. Obračun pokom 

                  

 

                       

  prozor dim 115 x 165 cm kom        4,00                 

  prozor dim 175 x 165 cm kom        6,00                 

  prozor dim 60 x 100 cm kom        4,00                 

  prozor dim 175 x 290 cm kom        5,00                 

  ulazna vrata dim 180 x 420 cm kom        1,00                 
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9 

Izrada i montaža spoljnih zaštitnih čeličnih rešetki 
fasadnih prozora sale za fizičko sa ramom u skladu 

sa postojecim demontiranim. Rešetka se radi od 
kutijastih profila 30x30x3mm na razmakuod 13cm u 
ramu od kutijastih profila 30x30x4mm. Rešetku 

zaštititi ostovnom bojom i završno bojiti lak bojom. 
Obračun po kom. 

                  

 

  rešetka dim 175 x 290 cm kom        5,00                 

10 

Nabavka materijala i izrada opšivke fasadnih otvora - 
prozora od pocinkovanog lima d = 0,55 mm razvijene 
širine do 35 cm, zajedno sa svim potrebnim veznim 

materijalom. Obačun po m' 

                  

 

    m'      23,95                 

11 

Nabavka materijala i izrada spuštenih plafona 
nadstrešnice fasade sa metalnom CD - UD 

podkonstrukcijom i gipskartonskim pločama 12.50 
mm koje se pričvšćuju Rigips mašinskim vijcima. 
Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu prema 

datom opisu. 

                  

 

    m2      43,50                 

12 

Demontaza postojecih olucnih vertikala pre pocetka 

fasaderskih radova i prepravka i ponovna montaza 
nakon zavrsetka radova .  

                  

 

    kom        8,00                 

13 
Demontaza postojece rasvete na fasadi nabavka I 

montaza spoljasnjeg osvetljenja na fasadi 
                  

 

  
Led svetiljka PHILIPS BVP105 LED25/840 PSU 
VWB100  ili sl. 

kom        2,00                
 

                       

II RADOVI SALE ZA FIZIČKO                    

1 

Iznošenje zatečenog pokretnog i nepokretnog 
namestaja , inventara i opreme iz prostora 

obuhvacenog radovima sa ponovno vraćanjem u 
prvobitno stanje nakon završetka radova. Obračun 
po paušalno 

                  

 

    pauš        1,00                 
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2 

Rusenje i demontaža dotrajale završne podne 

obloge od parketa sale za fizičko sa podlogom 
cemetnog maltera. Šut sakupiti u džakove, utovariti u 
kamion i i odvesti na odgovarajuću deponiju 

odredejenu kriterijumima za prihvatanje otpada, na 
osnovu Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 
br.36/2009, 88/2010, 14/2016). Obračun po m2 

demontiranog poda 

                  

 

    m2    298,82                 

3 

Rušenje dotrajale lako armirane AB podne ploče 

debljine d = 12 - 20 cm sa podlogom od sloja šljunka. 
Šut sakupiti u džakove, utovariti u kamion i i odvesti 
na odgovarajuću deponiju odredjenu kriterijumom za 

prihvatanje otpada, na osnovu Zakona o upravljanju 
otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009, 88/2010, 
14/2016). Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu 

prema datom opisu. 

                  

 

    m2    298,82                 

4 

Rusenje i demontaža dotrajale i trule drvene 
lamperije sa  plafona i dela zidova sale za fizicko. 

Šut sakupiti u džakove, utovariti  u kamion i i odvesti 
na  deponiju odredjenu kriterijumimom za prihvatanje 
otpada, na osnovu Zakona o upravljanju otpadom 

(Sl.glasnik RS br.36/2009, 88/2010, 14/2016). 
Oračun po m2 sa izradom potrebneskele 

                  

 

    m2    331,69                 

5 

Demontaža dotrajalih podklobucenih završnih 
plafona i dela zidova sale za fizičko obloženi 

gipsanim pločama koje su oštećene od 
prokišnjavanja . Šut sakupiti u džakove, utovariti  u 
kamion i i odvesti na  deponiju odredjenu 

kriterijumimom za prihvatanje otpada, na osnovu 
Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 
br.36/2009, 88/2010, 14/2016). Oračun po m2 sa 

izradom potrebneskele 

                  

 

    m2      68,52                 

6 

Obijanje podklobucenog  maltera zidova sale za 
fizičko. Nakon obijanja maltera klanfama očistiti 
spojnice do dubine 2cm. Površine opeke očistiti 

čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut sakupiti 
u džakove, utovariti  u kamion i i odvesti na  deponiju 
odredjenu kriterijumimom za prihvatanje otpada, na 

osnovu Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 
br.36/2009, 88/2010, 14/2016). Oračun po m2 sa 
izradom potrebneskele). Mestimično obijanje maltera 

procena - 50% površine zidova. Obračun po m2 sa 
izradom potrebne skele 

                  

 

    m2    252,60                 
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7 

Nabavka materijala, transport i malterisanje 

unutrašnjih zidova mašinskim krečno-cementnim 
malterom debljine d = 2cm. Pre malterisanja 
odstraniti prašinu, masnoće i trošne delove.Postaviti 

metalne voĎice i ugaone profile na zid sa nivelacijom 
na željenu debljinu sloja i pričvrstiti ih pomoću 
maltera.Površinu navlažiti i naneti cementni špric. Na 

spojevima betona i opeke obavezno postaviti 
staklenu mrežicu, a na betonske površine pre 
malterisanja obavezno podlogu - beton kontakt, a na 

opekarskim površinama špric. Pozicijom je 
obuhvaćeno nabavka materijala mašinsko 
malterisanje i pomoćna skela.Obračun po m2 

izvedene pozicije u svemu prema datom opisu 

                  

 

    m2    252,60                 

8 

Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje tanpon sloja 
šljunka u sloju debljine d = 10 cm i. Minimalnu 
zahtevanu vrednost modula stišljivosti (MS = 20 
Mpa) odrediće nadzorni organ na osnovu 

geomehaničkog izveštaja. Ispitivanje MS, vrši 
izvoĎač na zahtev nadzornog organa bez posebne 
naknade. Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu 

prema datom opisu. 

                  

 

                       

    m2    298,82                 

9 

Popravka postojece  lako armirane betonske podne 
ploče betonom MB30 sale zafizičko debljine d = 12 
cm, na podlozi od nabijenog drobljenog kamena . 

Podna ploča armirana sa mrežom Q 188 i armaturu 
obuhvacenom jedinačnom cenom.. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. U cenu uračunati nabavku, 

transport, horizontalni i vertikalni transport na 
gradilištu do mesta ugradnje, ugradnju i negu 
betona, . Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu 

prema datom opisu. 

                  

 

    m2    298,82                 
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10 

Nabavka materijala i izrada dvoslojne horizontalne 

hidroizolacije podne ploče po sledećem opisu: 
Hidroizolaciona traka na bazi bitumena. Lepljenje se 
vrši zagrevanjem plamenom tačkasto ili celom 

površinom, shodno zahtevima proizvoĎača. Podloga 
preko koje se postavlja hidroizolacija mora biti 
čista.Hidroizolacija se sastoji od sledećih slojeva: 

Pormex Rapido; Elastobit PV 40; Elastobit PV 40. U 
cenu uračunati sve navedene slojeve, kao i 
podizanje hidroizolacije uz vertikalne površine u 

skladu sa detaljima ukoliko nije posebnom količinom 
obračunato. U cenu je neophodno uključiti sve 
obrade oko prodora. Obračun po m2 izvedene 

pozicije u svemu prema datom opisu i uputstvu 
proizvoĎača. 

                  

 

    m2    318,84                 

                       

11 

Nabavka materijala i postavka termo izolacije 
podova sa tvrdim XPS pločama debljine d = 5 cm i 
sloja PVC folije. Nabavka i ugradnja Austrotherm PE 
(polietilenske) - ivične trake min debljine d = 10 mm i 

AL folije. Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu 
prema datom opisu. 

                  

 

                       

    m2    298,82                 

12 

Nabavka materijala, transport i izrada cementne 
košuljice sa dodatkom fibrina. Košuljica je prosečne 
debljine d = 5 cm i izraĎuje se kao podloga za 

završni sloj podova prostorija.Podlogu pre nanošenja 
košuljice dobro očistiti košuljicu praviti sa prosejanim 
šljunkom “jedinicom“, razmere 1:3. Gornju površinu 

košuljice mašinski zagladiti negovati dok ne očvrsne. 
U okviru ove pozicije obuhvaćeni su i potrebni 
dilatacioni prekidi na košuljici. Voditi računa o 

zavrsnoj oblozi poda, finalni sloj mora biti u u ravni, 
bez denivelacije (spoj PVC poda sa keramickim 
plocicama). Obračun po m2 izvedene pozicije u 

svemu prema datom opisu 

                  

 

                       

    m2    298,82                 
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Nabavka materijala i polaganje visokokvalitetnog 

vinil poda za višenamenske sportske prostorije u 
zatvorenom debljine d = 6.5 mm. Omnisports 
Reference (6.5mm) je kvalitetan vinil pod za sportske 

prostorije, P1-kombatibilan po EN 14904 
standardima. . Tretiran  Top Clean XP površinskom 
zaštitom radi pojačane izdržljivosti i ekonomičnog 

održavanja. Kvalitet i vrsta obloge u klasi 
proizvodjaca "TARKETT " ili ekvivalentno (PonuĎač 
je obavezan da uz ponudu dostavi i ateste/sertifikate 

za materijale koji dokazuju da isti tehnički odgovaraju 
zahtevu).Obracun po m2 postavljene sporstke podne 
obloge 

                  

 

    m2    298,82                 

                       

14 

Nabavka materijala i izrada spuštenih plafona 
prostorija sa metalnom CD - UD podkonstrukcijom i 
gipskartonskim pločama12.50 mm koje se pričvšćuju 

Rigips mašinskim vijcima. Podkonstrukcija se sastoji 
od CD - profila 27/60/27 mm, koji se postavljaju u 
dva PVC-a (roštilj konstrukcija) i UD - profila 

27/28/27 mm. Kačenje profila za plafon može biti 
izvedeno preko držača (distancera), vešaljka sa 
federom ili nonus držača. Na UD - profil lepi se 

zvučnoizolaciona traka. Razmak CD profil na koje se 
kače ploče je 50 cm, a razmak izmeĎu nosećih CD 
profila je 100 cm. Za unakrsno povezivanje CD 

profila koriste se spojnice CD profili se nastavljaju 
pomoću profilne spojnice. Spojevi ploča se 
ispunjavaju, bandažiraju i gletuju pomoću Rigips 

masom za ispunjavanje spojeva. Za elektro svetiljke 
ostaviti otvor. Spoljni ćoškovi mogu se ojačati Alu - 
zaštitnom trakom ili ugaonom šinom. Visina 

spuštanja plafona od 10 - 40 cm, s tim što je 
najmanja visina prostorije h = 5,65 m'. Obračun po 
m2 izvedene pozicije u svemu prema datomopisu. 

                  

 

    m2    298,82                 

15 

Struganje starih oštećenih nanosa disperzivne boje i 
gleta zidova i plafona 100% do zdrave podloge. 
Postojeći nameštaj i opremu zaštititi PVC folijom. Šut 

sakupiti u džakove i lagerovati na privremenu 
gradilišnu deponiju. Obračun po m2 

                  

 

                       

    m2    297,74                 
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15 

Nabavka materijala, transport i bojenje unutrašnjih 

zidova i plafona disperzivnom bojom. Malterisane 
zidove očistiti i naneti podlogu za glet masu. Prvi sloj 
glet mase koji treba da bude nešto gušći naneti na 

pripremljen zid i ispraviti eventualne neravnine na 
zidovoma i plafonima. Nakon sušenja prvog sloja 
gleta površine išmirglati i tako skinuti sve eventualne 

izbočine  sa zidova.Nakon šmirglanja površine 
premazati podlogom da bi se ostvarila bolja veza sa 
sledećim slojem gleta. Naneti drugi - nešto reĎi sloj 

gleta i njime ispraviti sve neravnine na zidovima i 
plafonima. Ukoliko se ustanovi da postoje neravnine 
nakon drugog sloja gleta, postupak gletovanja 

ponoviti sve dok površine ne postanu ravne i glatke. 
Zidove bojiti disperzivnom bojom dva puta t.j. do 
postizanja ujadnačene nijanse zida. Boja i ton po 

izboru projektanta. Obračun po m2 

                  

 

    m2    650,72                 

16 

Nabavka materijala i bojenje sokle zidova masnom 
bojom. Zidne površine prethodno dobro očistiti od 
prašine sa izduvavanjem kompresorom i pranjem 

vodom. Zidne površine gletovati min 2(dva) puta do 
dobijanja idealno ravne površine podloga za bojenje 
masnom bojama. Sve gletovane površine gruntirati 

nanošenjem podloge. Nanošenje završne masne 
boje min 2(dva) puta u tonu po izboru projektanta 
enterjera do dobijanja jednačite boje. Obračun po m2 

zajedno sa gletovanjem i upotrebom zidarske 
potrebne skele. 

                  

 

    m2    150,26                 

17 

Skidanje stare boje, korozije  i bojenje rebara 

radijatora bojom za radijatore . Pre bojenja skinuti 
staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, 
brusiti i očistiti. Na radijatore naneti impregnaciju i 

osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. 
Obračun po kom 

                  

 

    kom    279,00                 

18 

Nabavka i ugradnja zaštitne mreže otvora sale za 

fizičko i plafona. Mreža se plete ručno od poliestera 
debljine kanapa 3- 5mm UV stabilizovana okca od 
10x10cm sa provučenom sajlom kroz gornji deo 

mreže. Obračun po m2 

                  

 

    m2    436,29                 

19 

Nabavka i montaža potrebne čelične konstrukcije za 
nošenje zaštitne mreže. Čelični profili se ankeruju za 
zidno platno sale. Profile zaštititi osnovnom bojom i 

završno bojiti mat bojom. Obračun po kg 

                  

 

    kg    872,58                 
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20 

Reparacja , popravka i montaza demontiranih 
unutrasnjih zaštitnih čeličnih rešetki fasadnih prozora 

sale za fizičko sa ramom. . Rešetku zaštititi 
ostovnom bojom i završno bojiti emajl lakom za 
metal u boji po izboru narucioca . Obračun po kom. 

                  

 

  rešetka dim 175 x 290 cm kom        5,00                 

21 

Demontaza , popravka i ponovna  montaža 
montažno demontažnog stepeništa za savlaĎavanje 

visinske razlike h = 110cm na prelazu iz sale za 
fizičko i sale za gimnastiku.Stepenište zaštititi 
ostovnom bojom i završno bojiti bojom  za metal. 

Obračun po kom. 

                  

 

  stepenište dim 110 x 150 cm kom        1,00                 

22 

Tekuce odrzavanje i zamena postojeće dotrajale 

elektroinstalacije fiskulturne sale sa zamenom 
dotrajale opreme 

                  

 

22.1 Demontaza postojecih reflektora sa zidova sale kom        8,00                
 

22.2 
Demontaza postojece dotrajale  elektro instalacije 
fiskulturne sale  

kompl        1,00                
 

22.3 

Nabavka i postavljanje nosaca kablova 100mm sa 

poklopcem sa svim potrebnim elementima za 
montazu . 

m       60,00                

 

22.4 
Nabavka i polaganje instalacionih kablova tipa N2XH 
3x1,5mm2 u zidovima pod malterom i u regalnom 
razvodu .  

m    480,00                

 

22.5 
Nabavka i polaganje instalacionih kablova tipa N2XH 
3x2,5mm2 u zidovima pod malterom i u regalnom 
razvodu .  

m    120,00                

 

22.6 Nabavka isporuka i montaza jednopolnih prekidaca  kom        4,00                 

22.7 Nabavka isporuka i montazasuko uticnica  kom        6,00                 

22.8 
Nabavka isporuka i montaza OG razvodnih kutija za 

prolazno ozicenje 
kom      10,00                

 

22.9 
Nabavka isporuka i polaganje bezhalogenog buzira 
precnika 20mm 

m    100,00                
 

22.10 
Nabavka isporuka i polaganje metalnog savitljivog 
sapa creva precnika 34mm 

m      25,00                
 

22.11 

Nabavka isporuka i zamena reflektora za osvetljenje 

sale tipa PHILIPS BVP106 LED100/740 PSU 
VWB100. Montaza na visini 5m sa upotrebom 
pokretne skele . 

kom        8,00                
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22.12 

Demontaza postojece opreme postojeceg razvodnog 
ormana fiskulturne sale sa zamenom  dotrajale  
opreme uu ormanu , grebebnastih prekidaca 0-1 , 

16A 6kom za paljenje osvetljenja. 

kompl        1,00                

 

22.13 

Ispitivanje i izdavanje strucnog nalaza od strane 

ovlascene institucije - inspitivanje efikasnosti zastite 
od indirektnog dodira delova pod naponom , 
ispitivanje izolacije kablova , ispitivanje neprekidnosti 

zastitnog provodnika , fotometrijska ispitivanja . 
Merenja i ispitivanja se odnose na ceo objekat. 

pau         1,00                

 

                       

III RADOVI KUPATILA                    

                      
 

1 

Demontaza i uklanjanje unutrašnjih trosnih 

pregradnih zidova od pune opeke sa slojevima 
poklobucenog maltera debljine d= 12 cm . U cenu 
uračunati rušenje horizontalnih serklaža iznad otvora 

sa odvozenjem na deponiju odreĎenu 
kriterijumimom za prihvatanje otpada, na osnovu 
Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 

br.36/2009, 88/2010, 14/2016). Obračun po m2 
izvedene pozicije u svemu prema datom opisu.  

                  

 

                       

    m2      17,78                 

2 

Obijanje zidnih i podnih keramičkih pločica sa 

podlogom cemetni maltera. Šut utovariti u kamion sa 
odvozenjem na deponiju odreĎenu kriterijumimom 
za prihvatanje otpada, na osnovu Zakona o 

upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009, 
88/2010, 14/2016). Obračun po m2 izvedene pozicije 
u svemu prema datom opisu. ). Obračun po m2 

izvedene pozicije u svemu prema datom opisu. 

                  

 

    m2      33,94                 

                       

3 

Rušenje završnih podova prostorija od lako armirane 

AB podne ploče debljine d = 12 - 20 cm sa podlogom 
od sloja šljunka. Šut sakupiti u džakove, utovariti u 
kamion sa odvozenjem na deponiju odreĎenu 

kriterijumimom za prihvatanje otpada, na osnovu 
Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 
br.36/2009, 88/2010, 14/2016). Obračun po m2 

izvedene pozicije u svemu prema datom opisu. ). 
Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu prema 
datom opisu. 

                  

 

    m2      11,93                 
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4 

Obijanje produžnog maltera zidova sale za fizičko. 

Nakon obijanja maltera klanfama očistiti spojnice do 
dubine 2cm. Površine opeke očistiti čeličnim 
četkama i oprati zidove vodom. Šut sakupiti, utovariti 

u kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenu 
do 15km odgovarajuće deponije odreĎene 
kriterijumima za prihvatanje otpada, na osnovu 

Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 
br.36/2009, 88/2010, 14/2016). Mestimično obijanje 
maltera procena - 40% površine zidova. Obračun po 

m2 sa izradom potrebne skele 

                  

 

    m2      17,75                 

5 

Demontaža drvenih punih vrata . Demontirana vrata 

izneti iz prostorija utovariti u kamion i odvesti na 
gradsku deponiju na udaljenost do 15km. Obračun 
po kom. 

                  

 

  vrata dim 81 x 205 cm kom        3,00                 

6 

Demontaža sanitarnih ureĎaja kupatila sa pratećom 
sanitarnom opremom i odlaganje na zato unapred 

odreĎeno mesto.Rušenje AB korita sa točećim 
mestima. Obračun po kompletu 

                  

 

    kompl        1,00                 

7 

Demontaza postojece dotrajale vodovodne I 
kanalizacione mreze sa utovarom i odvozom na 

gradsku deponiju demontiranog materojala  i izrada 
prikljucka nove vodovodne I kanalizacione mreze na 
postojecu u objektu . Obračun po kompletu 

                  

 

    kompl        1,00                 

8 

Popravka postojece  lako armirane betonske podne 

ploče betonom MB30 kupatila  d = 12 cm, . Podna 
ploča armirana sa mrežom Q 188 i armaturu 
obuhvacenom jedinačnom cenom. Beton ugraditi i 

negovati po propisima. U cenu uračunati nabavku, 
transport, horizontalni i vertikalni transport na 
gradilištu do mesta ugradnje, ugradnju i negu 

betona, svu potrebnu oplatu i završnu obradu poda 
od betona . Obračun po m2 izvedene pozicije u 
svemu prema datom opisu. 

                  

 

    m2      11,93                 
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9 

Nabavka materijala i izrada dvoslojne horizontalne 
hidroizolacije podne ploče po sledećem opisu: 
Hidroizolaciona traka na bazi bitumena. Lepljenje se 

vrši zagrevanjem plamenom tačkasto ili celom 
površinom, shodno zahtevima proizvoĎača. Podloga 
preko koje se postavlja hidroizolacija mora biti 

čista.Hidroizolacija se sastoji od sledećih slojeva: 
Pormex Rapido; Elastobit PV 40; Elastobit PV 40. U 
cenu uračunati sve navedene slojeve, kao i 

podizanje hidroizolacije uz vertikalne površine u 
skladu sa detaljima ukoliko nije posebnom količinom 
obračunato. U cenu je neophodno uključiti sve 

obrade oko prodora. Obračun po m2 izvedene 
pozicije u svemu prema datom opisu i uputstvu 
proizvoĎača. 

                  

 

    m2      14,79                 

10 

Nabavka materijala i izrada termo izolacije podova 
sa tvrdim pločama kamene vune debljine d = 3 cm i 
sloja PVC folije. Nabavka i ugradnja Austrotherm PE 

(polietilenske) - ivične trake min debljine d = 10 mm i 
AL folije. Obračun po m2izvedene pozicije u svemu 
prema datom opisu. 

                  

 

    m2      11,93                 

11 

Nabavka materijala, transport i izrada cementne 
košuljice sa dodatkom fibrina. Košuljica je prosečne 

debljine d = 5 cm i izraĎuje se kao podloga za 
završni sloj podova prostorija.Podlogu pre nanošenja 
košuljice dobro očistiti košuljicu praviti sa prosejanim 

šljunkom “jedinicom“, razmere 1:3. Gornju površinu 
košuljice mašinski zagladiti negovati dok ne očvrsne. 
U okviru ove pozicije obuhvaćeni su i potrebni 

dilatacioni prekidi na košuljici. Voditi računa o 
zavrsnoj oblozi poda, finalni sloj mora biti u u ravni, 
bez denivelacije (spoj PVC poda sa keramickim 

plocicama). Obračun po m2 izvedene pozicije u 
svemu prema datomopisu 

                  

 

                       

    m2      39,76                 
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12 

Nabavka materijala, transport i malterisanje 

unutrašnjih zidova mašinskim krečno-cementnim 
malterom debljine d = 2cm. Pre malterisanja 
odstraniti prašinu, masnoće i trošne delove.Postaviti 

metalne voĎice i ugaone profile na zid sa nivelacijom 
na željenu debljinu sloja i pričvrstiti ih pomoću 
maltera.Površinu navlažiti i naneti cementni špric. 

Malter se nanosi mašinski u ravnomernim slojevima 
jedan iznad drugog do postizanja odgovarajuća 
debljine. Na spojevima betona i opeke obavezno 

postaviti staklenu mrežicu, a na betonske površine 
pre malterisanja obavezno podlogu - beton kontakt, 
a na opekarskim površinama špric. Pozicijom je 

obuhvaćeno nabavka materijala mašinsko 
malterisanje i pomoćna skela.Obračun po m2 
izvedene pozicije u svemu prema datom opisu 

                  

 

    m2      39,76                 

                       

13 

Izrada i montaza pregradnih zidova  sa metalnom 
podkonstrukcijom debljine 75 mm i obostrane, 
dvoslojne obloge impregnirane vlagootpornim RBI 

gipskartonskim pločama 12.50 mm. Ukupna širina 
zida je 125 mm. Rigips pregradni zid 75/125 mm 
sastoji se od metalne podkonstrukcije debljine d = 75 

mm i obostrane dvoslojne obloge od impregnirane 
RBI gipskartonskim pločama debljine d = 12.5 mm, 
to jest (2x12,5+2x12,5) = 50 mm. Horizontalni zidni 

profili UW 75 oblažu se zvučnoizolacionom trakom i 
pričvršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim 
tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu 

se izmeĎu U profila na meĎusobnom rastojanju od 
60 cm. Za toplotnu izolaciju koristi se mineralna 
vuna.Prazan prostor izmeĎu ploča služi za 

provoĎenje instalacija i ispunjava se mineralnom 
vunom. Za elektro radove koriste se Rigips dozne. 
Spoljni ćoškovi mogu se ojačati Alu - zaštitnom 

trakom ili ugaonom šinom. Spojevi ploča se 
ispunjavaju,bandažiraju trakom i gletuju pomoću 
Rigips mase za ispunu spojeva.Obračun po m2 

                  

 

    m2      17,78                 
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14 

Nabavka materijala i montaža pregrada  paravana 

na sanitarnim kabinama toaleta od PVC 
petokomornih profila  i vratima koja su od PVC 
panela sa ispunom od sendvič panela, u tonu u 

skladu sa postojecim.  Pregrada se fiksira u zid i pod 
preko ugaonika i nerĎajućih zavrtnjeva. Krila vrata 
su dim 70/205 cm ili 90/205cm, snabdevena komplet 

potrebnim okovom, brava koja se zatvara iznutra i 
samo po potrebi spolja, rukohvat od nerĎajućeg 
čelika, sa unutarnje strane dve kuke za kačenje 

odeće od nerĎajućeg čelika, na zidu odbojnici u 
visini rukohvata na mestima gde je potrebno. Paneli 
pregrade su odignuti od poda za 15 cm, visina 

pregrada 205+5cm tako da je ukupna visina 
pregrade 225cm. Cenom obuhvatiti podkonstrukciju i 
obradu svih spojeva medjusobno i sa drugim 

elementima.Obračun po m2 motirane pregrade 

                  

 

    m2      15,75                 

                       

15 

Nabavka materijala, transport i oblaganje zidova i 
podova keramikom domaće proizvodnje dimenzije, 

boja i ton prema izboru Investitora. Keramiku 
polagati u lepku. Polaganje ploča izvesti visoko 
kvalitetnim fleksibilnim cementnim lepkom klase 

C2TE. Fugovanje sa masom otpornom na buĎi 
(BioBlock), vodoodbojnom klase CG2, širina fuge 
prema kalibraži ploče. Svi spojevi zidova i podova 

izvode se popunjavanjem elastičnom masom 
otpornom na bakterije i buĎi, u istom tonu boje kao i 
masa za fugovanje. Na svim uglovima spajanje 

pločica raditi gerovanjem. Obračun po m2 

                  

 

                       

  66,02 m2      66,02                 

16 

Izrada i montaza unutrašnjih punih PVC vrata. Vrata 
izraditi od petokomornog vrdog PVC-a sa 
petokomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim 

nerĎajućim profilima, ispunom i sistemom zaptivanja 
EPDM gumom. Okov standardni, cilindar brava tri 
ključa i tri šarke. Boja vrata bela. Mere uzeti na licu 

mesta. Obračun po kom 

                  

 

  vrata dim 81 x 205 cm kom        3,00                 

                       

17 
Nabavka materijala i izrada instalacija vodovoda i 

kanalizacije točećih mesta  mokrog čvora  
                  

 

  Wc solja sa niskomontaznim vodokotlicem  kom        2,00                 
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  Lavabo sa stijecom slavinom za toplu I hladnu vodu  kom        3,00                 

  
Trokader sa  niskomontaznim vodokotlicem I 
slavinom za toplu I hladnu vodu  

kom        1,00                
 

  Tus kada sa zidnom tus slavinom kom        1,00                 

                       

18 

Izvršiti nabavku i montažu komplet umivaonika od 
keramike 50 IDOL KOLO sa rupom. Školjka mora biti 
snabdevena otvorom za odvod, prelivom i čepom za 

zatvaranje odvodnog otvora.Ispod školjke montirati 
hromirani sifon i spojiti ga sa kanalizacijom. Spoj 
prekriti niklovanom rozetnom. Kačenje i fiksiranje 

izvršiti putem žabica ili šrafova uz prethodnu 
ugradnju plastičnih tiplova.Obračunava se i plaća po 
montiranom komadu. 

                  

 

    kom        3,00                 

19 
Izvršiti nabavku i montažu stojeće jednoručne 
baterije za umivaonik. 

                  

 

    kom        3,00                 

20 
nabavka isporuka i ugradnja ogledala sa fazetom 

dom 60/40 
                  

 

    kom        3,00                 

21 
nabavks isporuka i montaza PVC dozatora za sapun 
tipa NOFER ilu sl. 0,9lit zapremine  

                  

 

    kom        3,00                 

22 

Nabavka, transport i montaža kompletnog WC-a 

prema tipu IDOL - KOLO sa svim potrebnim 
delovima: 

                  

 

  
*  niskomontažni PVC vodokotlić - Geberit tip AP 110 
- 6/9lit. 

                  
 

  

*  WC daska od duroplasta sa poklopcem i 

zavrtnjima, Kompletna montaža, pregled armatura 
idelova. 

                  

 

  Obračun po ugradjenom komadu. kom        2,00                 

                       

23 
Nabavka isporuka i montaza drzaca toalet papira 
tipa NOFER ili sl. Od inoxa      

              
 

    kom        2,00                 

24 
Nabavka isporuka i montaza WC cetke tipa NOFER 
ili sl. Od inoxa  

                  
 

    kom        2,00                 
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25 

Nabavka isporuka i ugradnja trokadera u kompletu 
sa resetkom , niskomontaznim vodokotlicem i 

jednorucnom baterijom sa dugim izlivom  
    

              

 

    kom        1,00                 

                       

26 

Nabavka i montaža podnih slivnika HL sa rešetkom, 
sifonom i flanšom za prihvat hidroizolacije.Dimenzije 

okvira rešetke 115 x 115 mm. Slivnici se montiraju u 
sanitarnim čvorovima. 

                  

 

  Obračun po komadu                    

    kom        4,00                 

27 

Nabavka i montaža akrilne tuš kade dimenzija 

80/80cm sa tus kabinom , jednorucnom tus baterijom  
i pratecim materijalom za montazu  tus kabinom 
Obračun po kompletu ugradjene kade , kabine i 

baterije. 

                  

 

    kompl        1,00                 

28 

Nabavka i zamena električnog akumulacionog 
bojlera sa i pratećim materijalom za ugradnju u 

kupatilima.Obračun po komadu komplet montiranog i 
ispitanog bojlera.V=80 l - sa sigurnosnim ventilom - 
vertikalni 

                  

 

    kom        1,00                 

                       

29 Krpljenje sliceva nakon polaganja instalacija  m      60,00                 

                       

30 
Tekuce odrzavanje i zamena postojeće dotrajale 
elektroinstalacije mokrih cvorova sa zamenom 
dotrajale opreme  

                  

 

30,1 Demontaza postojecih svetiljki kom        4,00                
 

30,2 Demontaza postojece dotrajale  elektro instalacije  kompl        1,00                
 

30,3 
Nabavka i polaganje instalacionih kablova tipa N2XH 
3x1,5mm2 u zidovima pod malterom  

m      60,00                

 

30,4 
Nabavka i polaganje instalacionih kablova tipa N2XH 
3x2,5mm2 u zidovima pod malterom  

m      30,00                

 

30,5 
Nabavka i polaganje instalacionih kablova tipa N2XH 
5x2,5mm2 u zidovima pod malterom  

m      30,00                

 

30,6 Nabavka isporuka i montaza jednopolnih prekidaca  kom        3,00                 
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30,7 
Nabavka isporuka i montaza nadgradnih svetiljki u 
mokrim cvorovima PhilipsWL060V LED17S/840 PSU 
II WH IP44  . 

kom        6,00                

 

30,8 
Nabavka isporuka i montaza razvodnih kutija za 
prolazno ozicenje 

kom      12,00                
 

                       

IV RADOVI SVLAČIONICE                    

1 

Iznošenje zatečenog pokretnog i nepokretnog 
namestaja , inventara i opreme iz prostora 
obuhvacenog radovima sa ponovno vraćanjem u 

prvobitno stanje nakon završetka radova. Obračun 
po paušalno 

                  

 

    pauš        1,00                 

2 

Demontaža završnih podova svlačionice od vinfleks 
sa podlogom cemetni maltera. Šut sakupiti u 
džakove, utovariti u kamion i i odvesti na udaljenu do 

15km odgovarajuće deponije odreĎene kriterijumima 
za prihvatanje otpada, na osnovu Zakona o 
upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009, 

88/2010, 14/2016). Oračun po m2 

                  

 

  94,67 m2      94,67                 

3 

Rušenje završnih podova prostorija od lako armirane 

AB podne ploče debljine d = 12 - 20 cm sa podlogom 
od sloja šljunka. Šut sakupiti u džakove, utovariti u 
kamion i i odvesti na udaljenu do 15km odgovarajuće 

deponije odreĎene kriterijumima za prihvatanje 
otpada, na osnovu Zakona o upravljanju otpadom 
(Sl.glasnik RS br.36/2009, 88/2010, 14/2016). 

Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu prema 
datom opisu. 

                  

 

  94,67 m2      94,67                 

4 

Demontaža drvenih punih varta sa kutijom. 

Demontirana vrata izneti iz prostorija utovariti u 
kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenost 
do 15km. Obračun po kom. 

                  

 

  vrata dim 105 x 205 cm kom        5,00                 

  vrata dim 180 x 420 cm kom        1,00                 

  vrata dim 180 x 240 cm kom        1,00                 

  vrata dim 140 x 220 cm kom        1,00                 
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5 

Demontaža završnih plafona i dela zidova 
svlačionice obloženi gipsanim pločama koje su 

oštećene od prokišnjavanja i otpadaju. Šut sakupiti u 
džakove, utovariti u kamion i i odvesti na udaljenu do 
15km odgovarajuće deponije odreĎene kriterijumima 

za prihvatanje otpada, na osnovu Zakona o 
upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009, 
88/2010, 14/2016). Oračun po m2 sa izradom 

potrebne skele 

                  

 

  43,05 m2      43,05                 

                       

6 

Obijanje produžnog maltera zidova svlačionice. 

Nakon obijanja maltera klanfama očistiti spojnice do 
dubine 2cm. Površine opeke očistiti čeličnim 
četkama i oprati zidove vodom. Šut sakupiti, utovariti 

u kamion i odvesti na gradsku deponiju na udaljenu 
do 15km odgovarajuće deponije odreĎene 
kriterijumima za prihvatanje otpada, na osnovu 

Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 
br.36/2009, 88/2010, 14/2016). Mestimično obijanje 
maltera procena - 40% površine zidova. Obračun po 

m2 sa izradom potrebne skele 

                  

 

  91,49 m2      91,49                 

7 

Nabavka materijala, transport i malterisanje 
unutrašnjih zidova mašinskim krečno-cementnim 
malterom debljine d = 2cm. Pre malterisanja 

odstraniti prašinu, masnoće i trošne delove.Postaviti 
metalne voĎice i ugaone profile na zid sa nivelacijom 
na željenu debljinu sloja i pričvrstiti ih pomoću 

maltera.Površinu navlažiti i naneti cementni špric. 
Malter se nanosi mašinski u ravnomernim slojevima 
jedan iznad drugog do postizanja odgovarajuća 

debljine. Na spojevima betona i opeke obavezno 
postaviti staklenu mrežicu, a na betonske površine 
pre malterisanja obavezno podlogu - beton kontakt, 

a na opekarskim površinama špric. Pozicijom je 
obuhvaćeno nabavka materijala mašinsko 
malterisanje i pomoćna skela.Obračun po m2 

izvedene pozicije u svemu prema datom opisu 

                  

 

    m2      91,49                 
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8 

Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje taMpon sloja 

šljunka u sloju debljine d = 10 cm ispod temeljne 
ploče lifta i podne ploče suterena objekta. Minimalnu 
zahtevanu vrednost modula stišljivosti (MS = 20 

Mpa) odrediće nadzorni organ na osnovu 
geomehaničkog izveštaja i tehničkih uslova iz 
glavnog projekta. Ispitivanje MS, vrši izvoĎač na 

zahtev nadzornog organa bez posebne naknade. 
Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu prema 
datom opisu. 

                  

 

                       

  94,67 m2      94,67                 

                       

9 

Betoniranje lako armiranih podovasvlačionicedebljine 
d = 12 cm, betonom MB 30 na podlozi od nabijenog 

drobljenog kamena. Betoniranje izvesti u svemu 
prema uslovima tehničke dokumentacije, statičkim 
detaljima sa mašinskim ugraĎivanjem betonske 

mase pervibratorima. Podna ploča armirana sa 
mrežom Q 188 i armaturu obuhvatiti 
jedinačnomcenom.Završna obrada betona zaribano. 

Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu 
uračunati nabavku, transport, horizontalni i vertikalni 
transport na gradilištu do mesta ugradnje, ugradnju i 

negu betona, svu potrebnu oplatu i završnu obradu 
poda betona perdašenje - po mogućnosti 
helihopterom. Obračun po m2 izvedene pozicije u 

svemu prema datom opisu. 

                  

 

  94,67 m2      94,67                 

10 

Nabavka materijala i izrada dvoslojne horizontalne 

hidroizolacije podne ploče po sledećem opisu: 
Hidroizolaciona traka na bazi bitumena. Lepljenje se 
vrši zagrevanjem plamenom tačkasto ili celom 

površinom, shodno zahtevima proizvoĎača. Podloga 
preko koje se postavlja hidroizolacija mora biti 
čista.Hidroizolacija se sastoji od sledećih slojeva: 

Pormex Rapido; Elastobit PV 40; Elastobit PV 40. U 
cenu uračunati sve navedene slojeve, kao i 
podizanje hidroizolacije uz vertikalne površine u 

skladu sa detaljima ukoliko nije posebnom količinom 
obračunato. U cenu je neophodno uključiti sve 
obrade oko prodora. Obračun po m2 izvedene 

pozicije u svemu prema datom opisu i uputstvu 
proizvoĎača. 

                  

 

  104,43 m2    104,43                 
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11 

Nabavka materijala i izrada termo izolacije podova 
sa tvrdim pločama kamene vune debljine d = 2 cm i 

sloja PVC folije. Nabavka i ugradnja Austrotherm PE 
(polietilenske) - ivične trake min debljine d = 10 mm i 
AL folije. Obračun po m2 izvedene pozicije u svemu 

prema datom opisu. 

                  

 

                       

  94,67 m2      94,67                 

                       

12 

Nabavka materijala, transport i izrada cementne 
košuljice sa dodatkom fibrina. Košuljica je prosečne 
debljine d = 5 cm i izraĎuje se kao podloga za 

završni sloj podova prostorija.Podlogu pre nanošenja 
košuljice dobro očistiti košuljicu praviti sa prosejanim 
šljunkom “jedinicom“, razmere 1:3. Gornju površinu 

košuljice mašinski zagladiti negovati dok ne očvrsne. 
U okviru ove pozicije obuhvaćeni su i potrebni 
dilatacioni prekidi na košuljici. Voditi računa o 

zavrsnoj oblozi poda, finalni sloj mora biti u u ravni, 
bez denivelacije (spoj PVC poda sa keramickim 
plocicama). Obračun po m2 izvedene pozicije u 

svemu prema datomopisu 

                  

 

  94,67 m2      94,67                 

13 

Nabavka i transport materijala i polaganje homogene 
vinilne podne obloge, debljine 3 mm, klase habanja 
T (po EN 600 i 660), sa PUR zaštitom, otpornost na 

vatru Bfl-s1 (po EN 13501- 1), težine do 2800g/m2, 
klase 34-43 (EN 685), antistatik manje od 2 KV, 
otporan na klizanje R9, rolne dimenzije 2X23m, da 

ne podržava razvoj buĎi i gljivica, a na prethodno 
pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu (max. 
vlažnost 2%). Ukrajanje vinilne podne obloge na 

suvo, lepljenje na pod disperzivnim ekoloskim 
lepkom - sa varenjem spojeva elektrodom u boji 
izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti 

u idealnu ravan sa podom. Sve podove izvesti sa 
zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na 
mestu spoja sa zidom u visini od 10  cm (prema 

posebnom detalju AG projekta). Kvalitet i vrsta 
obloge u klasi proizvoĎaca "TARKETT" ili 
ekvivalentno (PonuĎač je obavezan da uz ponudu 

dostavi i ateste/sertifikate za materijale koji dokazuju 
da isti tehnički odgovaraju zahtevu, kao i sertifikate 
sa aspekta zaštite životne sredine).Obracun po m2 

izvedene povrsinepoda 

                  

 

  94,67 m2      94,67                 
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14 

Nabavka materijala transport, postavljanje, struganje 

i lakiranje hrastovog parketa preko betonske 
podloge. Postaviti parket ekstra I klase, debljine 22 
mm, u slogu po izboru projektanta - riblja kost, a 

preko prethodno očišćene podloge. Preko neravne 
podloge naneti masu za izravnavanje postojeće 
cemetne košuljice. Parket postaviti lepljenjem preko 

betonske podloge, odgovarajućim lepkom, na 
hladno. Lepak naneti po celoj površini podloge. Sve 
dodirne spojnice daščica moraju biti zatvorene. 

IzmeĎu parketa i zida ostaviti dilatacione razdelnice. 
Pored zidova postaviti hrastovu soklu i ukrasnu 
lajsnu I klase i na svakih 80 cm pričvrstiti ih za zid. 

Sučeljavanja gerovati.Parket strugati mašinskim 
putem sa tri vrste papira, od kojih je poslednji fmoće 
najmanje 120. Valjak na parket mašini podesiti da 

ostrugana površina bude potpuno ravna, bez 
udubljenja ili drugih tragova. Parket lakirati tri puta. 
Lakiranje parketa osnovnim lakom, lakiranje drugi 

put, poliranje i lakiranje parketa treći put. Lak sa 
kojim se lakira parket trebaju imati veliku otpornost 
na habanje i protivklizeći su.Obračun po m2 

                  

 

  18,82 m2      18,82                 

                       

15 Krpljenje sliceva nakon polaganja instalacija  m      80,00                 

                       

16 

Struganje starih oštećenih nanosa disperzivne boje i 
gleta zidova i plafona 100% do zdrave podloge. 
Postojeći nameštaj i opremu zaštititi PVC folijom. Šut 

sakupiti u džakove i lagerovati na privremenu 
gradilišnu deponiju. Obračun po m2 

                  

 

  137,23 m2    137,23                 

                       

17 

Nabavka materijala, transport i bojenje unutrašnjih 
zidova i plafona disperzivnom bojom. Malterisane 

zidove očistiti i naneti podlogu za glet masu. Prvi sloj 
glet mase koji treba da bude nešto gušći naneti na 
pripremljen zid i ispraviti eventualne neravnine na 

zidovoma i plafonima. Nakon sušenja prvog sloja 
gleta površine išmirglati i tako skinuti sve eventualne 
izbočine  sa zidova.Nakon šmirglanja površine 

premazati podlogom da bi se ostvarila bolja veza sa 
sledećim slojem gleta. Naneti drugi - nešto reĎi sloj 
gleta i njime ispraviti sve neravnine na zidovima i 

plafonima. Ukoliko se ustanovi da postoje neravnine 
nakon drugog sloja gleta, postupak gletovanja 
ponoviti sve dok površine ne postanu ravne i glatke. 

Zidove bojiti disperzivnom bojom dva puta t.j. do 
postizanja ujadnačene nijanse zida. Boja i ton po 
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izboru projektanta. Obračun po m2 

  245,79 m2    245,79                 

18 

Nabavka materijala i bojenje sokle zidova masnom 
bojom. Zidne površine prethodno dobro očistiti od 
prašine sa izduvavanjem kompresorom i pranjem 

vodom. Zidne površine gletovati min 2(dva) puta do 
dobijanja idealno ravne površine podloga za bojenje 
masnom bojama. Sve gletovane površine gruntirati 

nanošenjem podloge. Nanošenje završne masne 
boje min 2(dva) puta u tonu po izboru projektanta 
enterjera do dobijanja jednačite boje. Obračun po m2 

zajedno sa gletovanjem i upotrebom zidarske 
potrebne skele. 

                  

 

    m2      77,60                 

19 

Skidanje stare boje i bojenje rebara radijatora, bojom 
za metal. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju 
hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na 

radijatore naneti impregnaciju i osnovnu boju, a 
zatim bojiti dva puta bojom za metal. Obračun po 
kom 

                  

 

    m2    140,00                 
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20 

Nabavka , isporuka i postavljanje zastakljenih PVC 

stolarije. Stolariju izraditi od visokootpornog tvrdog 
PVC-a sa petokomornim sistemom profila i ojačanog 
čeličnim nerdjajućim profilima tipa INOUTIC, 

TROCAL ili sl. Dihtovanje se obezbedjuje preko 
EPDM zaptivki. Predvideti sistem profila sa 
drenažnim kanalima preko kojih se eventualno 

sakupljena voda izbacuje van. Prozori zastakljeni 
termopan stakla debljine 24mm, spoljašnje staklo je 
providno flot kvaliteta debljine 4mm, meĎuprostor je 

14 mm ispunjen argonom, a unutrašnje staklo je 
niskoemisiono debljine 6mm. Krila prozora se 
otvaraju oko horizontalne i vertikalne ose. Okov 

standardni. Boja prozora bela. Mere uzeti na licu 
mesta. Izrada i montaža u svemu kao postojeći 
prozori. Obračun pokom 

                  

 

  vrata dim 100 x 205 cm kom        5,00                 

  vrata dim 180 x 420 cm kom        1,00                 

  vrata dim 180 x 240 cm kom        1,00                 

  vrata dim 140 x 220 cm kom        1,00                 

21 

Demontaza postojeceg , Izrada i montaža novog 
kombinovanog metalnog - drvenog stepeništa 

prostorije širine 85 cm dužine 480 cm u skladu sa 
postojecim na objektu . Konstrukcija stepeništa "I" 
nosači dva komada NP 100 mm na osovinskom 

razmaku 100 cm ankerovanim u meĎuspratnu ploču 
Na NP profilima uraditi noasače čela i gazišta od 
pljoštog gvožĎa 4x40 mm, gazišta širine 28 cm a 

čela visine 18,50 cm. Gazišta i čela stepeništa uraditi 
od hrastovih talpi debljine 5cm i 3cm. Ograda 
stepeništa samo sa profilisanim hrastovim 

rukohvatom 80x120mm ankerovanim u zidno platno. 
Konstrukciju stepeništa i gazišta zaštititi osnovnom 
bojom. Drvene delove stepeništa hoblovati i lakirati 

lak bojom tri puta. Izrada i montaža u svemu prema 
detalju i šemi bravarije. Mere proveriti i uzeti na licu 
mesta. Jedinačnom cenom obuhvaćena i demontaža 

postojećeg dotrajalog drvenog stepeništa. Obračun 
pokomadu 

                  

 

    kom        1,00                 

22 

Izrada i montaža preklopnih merdevina - stepenica 
za izlaz na krov sa izradom  potkonstrukcije - rama 

od masiva za montazu na mestu postojeceg izlaza. 
Otvor dimenzija 60 x 100 x 280cm. Kućište otvora se 
radi od masivnog drveta . Poklopac otvora od iverice 

natur debljine 18 mm. Gazišta drvena s 
perforacijama protiv klizanja spajanopo sistemu - 
lastin rep. Izrada i montaža  prema postojecem 

otvoru za izlazak na krov . Mere proveriti na licu 
mesta. Obračun po kom 

                  

 

    kom        1,00                 
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23 

Pregradni zidovi 75/125 mm sa metalnom 
podkonstrukcijom debljine 75 mm i obostrane, 

dvoslojne obloge gipskartonskim pločama 12.50 mm. 
Ukupna širina zida je 125 mm. Rigips pregradni zid 
75/125 mm sastoji se od metalne podkonstrukcije 

debljine d = 75 mm i obostrane dvoslojne obloge od 
gipskartonskim pločama debljine d = 12.5 mm, to jest 
(2x12,5+2x12,5) = 50 mm. Horizontalni zidni profili 

UW 75 oblažu se zvučnoizolacionom trakom i 
pričvršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim 
tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 75 umetnu 

se izmeĎu U profila na meĎusobnom rastojanju od 
60 cm. Za toplotnu izolaciju koristi se mineralna 
vuna.Prazan prostor izmeĎu ploča služi za 
provoĎenje instalacija i ispunjava se mineralnom 

vunom. Za elektro radove koriste se Rigips dozne. 
Spoljni ćoškovi mogu se ojačati Alu - zaštitnom 
trakom ili ugaonom šinom. Spojevi ploča se 

ispunjavaju,bandažiraju trakom i gletuju pomoću 
Rigips mase za ispunu spojeva. Obračun po m2 

                  

 

  42,5 m2      42,50                 

24 

Izrada i postavljanje zastakljenie fiksne PVC 

staklene pregrade na pregradnom gipsanom zidu.. 
Stolariju izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa 
višekomornim sistemom profila i ojačanog čeličnim 

nerĎajućim profilima. Dihtovanje se obezbedjuje 
preko EPDM zaptivki. Pregrada zastakljena 
termopan stakla debljine 24mm neprovidno debljine 

4mm, meĎuprostor je 16 mm ispunjen argonom. 
Izrada i montaža u svemu kao postojeći prozor i. 
Obračun po kom 

                  

 

  prozor dim 850 x 250 cm kom        1,00                 

25 

Nabavka materijala izrada i ugradnja ugradnih zidnih 
polica. Krojenje elemenata od univera u dezenu 
drveta. Bočne unutrašnje strane perforirane za police 

za visinu po želji.Frontovi se kantuju ABS trakom. 
Ugradne zidne police dim A x B = 850 x 40 cm. 
Obračun po komadu u svemu prema šemama. 

                  

 

    kom        2,00                 

26 

Nabavka materijala izrada i ugradnja ugradnih zidnih 
klupa. Krojenje elemenata od univera u dezenu 

drveta sa potrebnom čeličnom podkonstrukcijom. 
Bočne unutrašnje strane perforirane, frontovi se 
kantuju ABS trakom. Ugradne zidne klupe dim A x B 

= 850 x 40 cm. Obračun po komadu u svemu prema 
šemama. 

                  

 



  стр. 54 од 73 
Јавна набавка радова на текућем одржавању фискултурне сале – ЈН бр. 02/20 

    kom        2,00                 

                       

27 

Demontaza i uklanjanje unutrašnjih trosnih 
pregradnih zidova od pune opeke i AB ploče sa 

slojevima poklobucenog maltera debljine d= 20 cm 
.Šut sakupiti u džakove, utovariti u kamion i i odvesti 
na udaljenu do 15km odgovarajuće deponije 

odreĎene kriterijumima za prihvatanje otpada, na 
osnovu Zakona o upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS 
br.36/2009, 88/2010, 14/2016). Obračun po m2 

izvedene pozicije u svemu prema datom opisu. 

                  

 

    m2 17,55                

                       

28 
Tekuce odrzavanje i zamena postojeće dotrajale 
elektroinstalacije svlacionice sa zamenom dotrajale 

opreme  

                  

 

28,1 Demontaza postojecih svetiljki kom        6,00                 

28,2 Demontaza postojece dotrajale  elektro instalacije  kompl        1,00                 

28,3 
Nabavka i polaganje instalacionih kablova tipa N2XH 
3x1,5mm2 u zidovima pod malterom  

m    160,00                

 

28,4 
Nabavka i polaganje instalacionih kablova tipa N2XH 
3x2,5mm2 u zidovima pod malterom  

m      80,00                
 

28,5 Nabavka isporuka i montaza jednopolnih prekidaca  kom        5,00                 

28,6 Nabavka isporuka i montazasuko uticnica  kom        5,00                
 

28,7 
Nabavka isporuka i montaza nadgradnih plafonskih 
svetiljki Philips RC065B LED34S/840 PSU W60L60 
NOC 

kom      15,00                

 

28,8 
Demontaza postojece opreme postojeceg razvodnog 
ormana svlacionice sa zamenom kompletne 
dotrajale  opreme uu ormanu . 

kompl 1               

 

                       

                       

V RADOVI OKO OBJEKTA                    

1 

Pregled stanja postojećih trotoara sa nabavka 
materijala i dobetoniravanje sloja nearmiranog 
betona MB20 na mestu pešačkih staza i trotoar koje 

se nalaze na terenu. Debljina nabijenog betona je d 
= 10cm sa skrivenim diletacijama potrebnom 
podlogom . Obračun po m2 

                  

 

    m2 142                

VI RADOVI SUTERENA                    



  стр. 55 од 73 
Јавна набавка радова на текућем одржавању фискултурне сале – ЈН бр. 02/20 

1 
Radovi na premeštanju i iznošenju stvari i opreme iz 
jedne prostorije u drugu i ponovno vraćanje nakon 
završetka radova Pos. Obračun po paušalu 

                  

 

    pauš 1                

2 

Demontaža završnih podova od lamelnog parketa do 
podloge cemetnog maltera. Šut sakupiti u džakove, 

utovariti u kamion i i odvesti na udaljenu do 15km 
odgovarajuće deponije odreĎene kriterijumima za 
prihvatanje otpada, na osnovu Zakona o upravljanju 

otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009, 88/2010, 
14/2016). Oračun po m2 

                  

 

  62,78 m2 62,78                

3 

Obijanje zidnih i podnih keramičkih pločica sa 
podlogom cemetni maltera. Šut utovariti u kamion sa 

odvozenjem na deponiju odreĎenu kriterijumimom 
za prihvatanje otpada, na osnovu Zakona o 
upravljanju otpadom (Sl.glasnik RS br.36/2009, 

88/2010, 14/2016). Obračun po m2 izvedene pozicije 
u svemu prema datom opisu. ). Obračun po m2 
izvedene pozicije u svemu prema datom opisu. 

                  

 

    m2      20,40                 

4 

Nabavka i transport materijala i polaganje homogene 

vinilne podne obloge, debljine 2 mm, klase habanja 
T (po EN 600 i 660), sa PUR zaštitom, otpornost na 
vatru Bfl-s1 (po EN 13501- 1), težine do 2800g/m2, 

klase 34-43 (EN 685), antistatik manje od 2 KV, 
otporan na klizanje R9, rolne dimenzije 2X23m, da 
ne podržava razvoj buĎi i gljivica, a na prethodno 

pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu (max. 
vlažnost 2%). Ukrajanje vinilne podne obloge na 
suvo, lepljenje na pod disperzivnim ekoloskim 

lepkom - sa varenjem spojeva elektrodom u boji 
izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti 
u idealnu ravan sa podom. Sve podove izvesti sa 

zaobljenim prelazom i vertikalnim holkerima na 
mestu spoja sa zidom u visini od 10  cm (prema 
posebnom detalju AG projekta). Kvalitet i vrsta 

obloge u klasi proizvoĎaca "TARKETT" ili 
ekvivalentno (PonuĎač je obavezan da uz ponudu 
dostavi i ateste/sertifikate za materijale koji dokazuju 

da isti tehnički odgovaraju zahtevu, kao i sertifikate 
sa aspekta zaštite životne sredine).Obracun po m2 
izvedene povrsinepoda 

                  

 

  52,74 m2      52,74                 
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5 

Demontaza postojecih izrada i postavljanje 

unutrašnjih punih PVC vrata. Vrata izraditi od 
visokootpornog tvrdog PVC-a sa višekomornim 
sistemom profila i ojačanog čeličnim nerĎajućim 

profilima, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM 
gumom. Okov standardni, cilindar brava tri ključa i tri 
šarke. Boja vrata bela. Mere uzeti na licu mesta. 

Obračun po kom 

                  

 

  vrata dim 100 x 205 cm kom        1,00                 

  vrata dim 80 x 205 cm kom        2,00                 

                       

6 

Nabavka materijala, transport i bojenje unutrašnjih 
zidova i plafona disperzivnom bojom. Malterisane 
zidove očistiti i naneti podlogu za glet masu. Prvi sloj 

glet mase koji treba da bude nešto gušći naneti na 
pripremljen zid i ispraviti eventualne neravnine na 
zidovoma i plafonima. Nakon sušenja prvog sloja 

gleta površine išmirglati i tako skinuti sve eventualne 
izbočine  sa zidova.Nakon šmirglanja površine 
premazati podlogom da bi se ostvarila bolja veza sa 

sledećim slojem gleta. Naneti drugi - nešto reĎi sloj 
gleta i njime ispraviti sve neravnine na zidovima i 
plafonima. Ukoliko se ustanovi da postoje neravnine 

nakon drugog sloja gleta, postupak gletovanja 
ponoviti sve dok površine ne postanu ravne i glatke. 
Zidove bojiti disperzivnom bojom dva puta t.j. do 

postizanja ujadnačene nijanse zida. Boja i ton po 
izboru projektanta. Obračun po m2 

                  

 

    m2 176,4                

7 

Skidanje stare boje i bojenje rebara radijatora, bojom 
za metal. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju 
hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na 

radijatore naneti impregnaciju i osnovnu boju, a 
zatim bojiti dva puta bojom za metal. Obračun po 
kom 

                  

 

    m2 46                

8 
Demontaža sanitarnih uredaja sa pratećom 
sanitarnom opremom, . Obračun po komadu. 

                  

 

    kom 1                

9 
Nabavka materijala i zamena instalacija vodovoda i 
kanalizacije mokrog čvora I kuhinje .  

                  

 

    komp 1                
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10 

Izvršiti nabavku i montažu komplet umivaonika od 

keramike 50 IDOL KOLO sa rupom. Školjka mora biti 
snabdevena otvorom za odvod, prelivom i čepom za 
zatvaranje odvodnog otvora.Ispod školjke montirati 

hromirani sifon i spojiti ga sa kanalizacijom. Spoj 
prekriti niklovanom rozetnom. Kačenje i fiksiranje 
izvršiti putem žabica ili šrafova uz prethodnu 

ugradnju plastičnih tiplova.Obračunava se i plaća po 
montiranom komadu. 

                  

 

    kom 1                

11 
Izvršiti nabavku i montažu stojeće jednoručne 
baterije za umivaonik. 

                  
 

    kom 2                

12 

Nabavka, transport i montaža kompletnog WC-a 

prema tipu IDOL - KOLO sa svim potrebnim 
delovima: 

                  

 

  
*  niskomontažni PVC vodokotlić - Geberit tip AP 110 

- 6/9lit. 
                  

 

  
*  WC daska od duroplasta sa poklopcem i 
zavrtnjima, Kompletna montaža, pregled armatura 

idelova. 

                  
 

  Obračun po ugradjenom komadu.                    

    kom 1                

13 

Nabavka i montaža podnih slivnika HL sa rešetkom, 
sifonom i flanšom za prihvat hidroizolacije.Dimenzije 

okvira rešetke 115 x 115 mm. Slivnici se montiraju u 
sanitarnim čvorovima. 

                  

 

  Obračun po komadu kom 1                

                       

14 

Nabavka, transport i ugradnja jednodelne sudopere 
sa jednorucnom slavinom .Dovod vode je preko 
zidne baterije, a odvod preko poniklovanog sifona, 

sa niklovanim lančićem,čepom i prelivom sa 
rozetom. Obračun po kom 

                  

 

    kom 1                

15 

Nabavka materijala, transport i oblaganje zidova i 

podova keramikom domaće proizvodnje dimenzije, 
boja i ton prema izboru Investitora. Keramiku 
polagati u lepku. Polaganje ploča izvesti visoko 

kvalitetnim fleksibilnim cementnim lepkom klase 
C2TE. Fugovanje sa masom otpornom na buĎi 
(BioBlock), vodoodbojnom klase CG2, širina fuge 

prema kalibraži ploče. Svi spojevi zidova i podova 
izvode se popunjavanjem elastičnom masom 
otpornom na bakterije i buĎi, u istom tonu boje kao i 

masa za fugovanje. Na svim uglovima spajanje 
pločica raditi gerovanjem. Obračun po m2 
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    m2      20,40                 

                       

16 

Nabavka i zamena električnog akumulacionog 

bojlera sa i pratećim materijalom za ugradnju po 
kupatilima.Obračun po komadu komplet montiranog i 
ispitanog bojlera.V=80 l - sa sigurnosnim ventilom - 

vertikalni 

                  

 

    kom 1                

17 
Tekuce odrzavanje i zamena postojeće dotrajale 
elektroinstalacije suterena objekta  sa zamenom 
dotrajale opreme  

                  
 

17,1 Demontaza postojecih svetiljki kom        6,00                 

17,2 Nabavka isporuka i montaza jednopolnih prekidaca  kom        5,00                 

17,3 Nabavka isporuka i montazasuko uticnica  kom        6,00                 

17,4 
Nabavka isporuka i montaza nadgradnih plafonskih 
svetiljki Philips RC065B LED34S/840 PSU W60L60 
NOC 

kom        6,00                

 

17,5 

Nabavka isporuka i montaza nadgradnih svetiljki u 

pomocnim prostorijama tipa  PhilipsWL060V 
LED17S/840 PSU II WH IP44  . 

kom        3,00                

 

17,6 

Demontaza postojece opreme postojeceg razvodne 
table suterena  sa zamenom kompletne dotrajale  
opreme u ravodnoj tabli . Razvodna tabla sa 8 

osiguraca. 

kompl 1               

 

1 UKUPNO RADOVI                   
 

                       

  
UKUPNA VREDNOST RADOVA BEZ 
PDV-A   

  

  

  
  
  

  
  

  PDV 20%      

  

  

  
  
  

  
  

  
UKUPNA VREDNOST RADOVA SA PDV-
OM   
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ЗА ПОНУЂАЧА 

 

М.П.______________________________ 

Напомена: Понуђач је дужан да сваку ставку предмера радова попуни. Образац мора 
бити потписан од стране одговорног лица понуђача и оверен печатом, уколико 
понуђач користи печат у свом пословању. У случају непоштовања наведених захтева 
наручиоца, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, у смислу одредбе члана 106 
став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкама. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Напомена: Модел уговора попунити, потписати и оверити  

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

- Радови на текућем одржавању фискултурне сале - 
 

Закључен између уговорних страна: 

 

Економска школа “Нада Димић”, 22. октобра 19, 11080 Београд, матични број: 07021267, ПИБ: 

100015460, коју заступа директор Татјана Бакоч, у даљем тексту Наручилац.  

 

и 

 
Пун назив испоручиоца ____________________________,из____________________,  
 

ул. _______________________бр._____, матични број _____________, ПИБ 
________________, рачун бр. ____________________ код пословне банке 
_________________________, кога заступа _____________________________________, у 
даљем тексту Извођач. 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са 

подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. 

 
Основ уговора:  
Број и датум одлуке о додели уговора: ______________________________  
Понуда изабраног понуђача број: ______ од____________. 
  

 
Члан 1. 

 Предмет Уговора су радови на текућем одржавању фискултурне сале, који је ближе  одређен 

усвојеном понудом Извођача број ________  од   _________   2020. године, датом у поступку јавне 
набавке радова бр. 02/20 која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном 
радова.   
 Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну 
снагу, материјал и опрему, изврши радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно 
извршење радова који су предмет овог уговора. 
 

Члан 2.  

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно 
__________________________________динара, без ПДВ-а, односно _________________динара са 
ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______од ______ 2020. 
године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 
елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 
трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.  

   
Члан  3. 
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  Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од највише 45 
(четрдесетпет) дана од дана пријема привремене месечне или окончане ситуације коју Извођач 
испоставља Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова, на основу изведених 
количина уговорених радова и уговорених цена. Укупна вредност привремених ситуација не може да 
буде већа од 90% вредности укупно уговорених радова.  

Извођач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеном 
квалитативном пријему и извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и 
сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, 
одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу документацију Извођач 
доставља надзорном органу кога именује Наручилац и који ту документацију чува дo примопредаје и 
коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без 
права приговора.    

 
Члан 4. 

 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ___________ 
дана од дана увођења у посао. 
 Извођач се обавезује да све вишкове са укљученим мањковима радова по члану 7. овог 
уговора и непредвиђене радове по члану 8. овог уговора, изведе у року који ће бити дефинисан 
анексом уговора који ће имати за предмет вишкове и мањкове уговора, односно анексом уговора који 
ће имати за предмет непредвиђене радове. 
 Датум увођења у посао и стручни надзор уписују се у грађевински дневник, а сматраће се да 
је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 

- да је Извођач доставио средство обезбеђења за добро извршење посла - банкарску 
гаранцију на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 30 
(тридесет) дана дужим од истека рока за извршење уговорене обавезе. 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз објекту.  

 Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећeг дана од кумулативног стицања горе 
наведених услова, сматраће се да је трећeг дана уведен у посао. 

Пријем радова извршиће одговорно лице Наручиоца. 
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
 

Члан 5. 

 Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача, 
- у случају дејства више силе, 
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 
- за непредвиђене радове, за период колико ће њихово извођење утицати на застој у редоследу 
извођења већ уговорених радова, а највише за време трајања поступка уговарања и време извођења 
непредвиђених радова (почев од датума упућивања захтева за мишљење Управи за јавне набавке, 
преко процедуре за закључење анекса, до истека рока за извођење непредвиђених радова) уколико 
је захтев за уговарање непредвиђених радова поднет у року. 

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној форми, уз 
сагласност надзорног органа кога именује Наручилац, Извођач подноси Наручиоцу у року од два 
дана од сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну 
писани споразум. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 
извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока 
због околности које су настале у време доцње. 
 

Члан 6. 
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 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је 
да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан 
закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених 
радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 
неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, 
може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 
Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 
прописима, техничким прописима, техничком документацијом и овим уговором. 
 Извођач се обавезује: 
да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова. 
- да о свом трошку обезбеди градилишне прикључке потребне за извођење радова (струју и воду).  
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту  
посла и у уговореном року.  
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и 
опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на 
повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику; 
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта 
својих материјала и слично, 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; 
-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 
- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који 
регулишу ову област; 
- да Одговорни извођач заједно са стручним надзором сачини Записник о затеченом стању 
постојећег објекта, парцеле и околног терена са фотодокументацијом у најмање три примерка и један 
примерак достави Наручиоцу; 
- да у току извођења радова, на градилишту поред Одговорног извођача обезбеди обавезно 
присуство инжењера - одговорних извођача радова за време извођења радова из њихове стручнe 
надлежности;  
- да пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте, сертификате и другу документацију којом се 
доказује њихов идентитет и да исте преда стручном надзору на сагласност за уградњу, уз претходну 
проверу усаглашености са пројектном и уговорном документацијом;  
- да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима; 
- да обезбеђује сигурност објекта, лица која се налазе на градилишту и околине (суседних објеката и 
саобраћајница),  
- да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног 
надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или 
рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјалаили убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за 
њихов пријем; 
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 
недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по 
пријему писаног позива од стране Наручиоца 
- да учествује у примопредаји објекта; 
- да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају у задатим роковима;  
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- да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, 
оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта; 
- да пре примопредаје изведених радова изврши обуку особља које именује и одреди Корисник за 
руковање и одржавање инсталација и објекта, о чему сачињава записник о обуци особља корисника 
који потписује заједно са Корисником и достави записнички сва упутства испоручиоца уграђене 
опреме; 
- да учествује у коначном обрачуну изведених радова; 
-да по завршетку свих радова околни терен доведе у првобитно стање; 
- да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи и осталим позитивним 
прописима. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, 
Извођач је дужан да писано обавести стручни надзор наручиоца и самог наручиоца о потреби за 
извођењем вишкова радова. 
 Извођач је обавезан да, 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 5 дана 
од дана пријема. 
 По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће 
се закључити анекс уговора. У наведеном случају, Наручилац је дужан да донесе Одлуку о измени 
уговора коју је дужан да у року од 3 (три) дана од дана доношења објави на Порталу јавних набавки, 
а Извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.  

Јединичне цене за све позиције из предмера и предрачуна радова из усвојене понуде 
Извођача за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве. 

Извођење вишка радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 

Члан 8. 

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 раздвојеним јединичним ценама за 
материјал и рад, оверен од стране надзорног органа;  
- детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са «Нормативима и 
стандардима рада у грађевинарству» - (издавач: «Грађевинска књига»).  

Анализе цена непредвиђених радова из допунских понуда раде се на основу следећих 
елемената:  
а) обрачун трошкова рада на бази вредности бруто норма часа утврђеног на бази просечне зараде 
по запосленом у Републици Србији у области грађевинарства за квартал који претходи периоду 
израде понуде за неуговорене радове, на основу званично објављених података Републичког завода  
за статистику (последњи објављени). Евентуални додатни корективни елементи који би могли да 
утичу на повећење вредности бруто норма часа, неће бити узети у обзир приликом утврђивања 
његове вредности;  
б) обрачун трошкова материјала на бази просечних тржишних цена материјала, опреме, енергената 
и др. у периоду израде понуде за неуговорене радоНадзорни орган проверава основаност потребе за 
извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, 
описа позиција и количина и своје 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. Наручилац ће покренути процедуру 
уговарања непредвиђених радова 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 10 дана од потписивања Анекса, преда 
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Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулом „без протеста“, у износу од 
10% без ПДВ-а од вредности радова који се уговарају анексом из претходног става уговора, са роком 
важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока.  

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.  

Наручилац ће, по добијању обавештења од стране Извођача и надзорног органа, приступити 
уговарању наведених радова, у складу са ставовима 2., 3., 4. и 5. овог члана уговора, а након 
добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка.  
 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен 
чланом 3. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.  

 
Члан 10. 

Извођач се обавезује да приликом закључења овог уговора преда Наручиоцу средство 
обезбеђења за добро извршење посла - банкарску гаранцију на износ од 10% од вредности уговора 
без ПДВ и са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од истека рока за извршење уговорене 
обавезе, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да 
продужи важење средства обезбеђења. 

 
Члан 11. 

Гарантни рок за изведене радове износи _____________ месеци, рачунајући од дана 
примопредаје радова. За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима 
произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, 
записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале. 

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију 

у износу од 5% од укупне вредности изведених радова (без ПДВ-а) која мора имати клаузулу да је 

неопозива, безусловна и на први позив наплатива без приговора, са роком важности 30 дана дужим 

од дана истека гарантног рока за изведене радове. Поднето средство обезбеђења не може да 

садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 

решавање спорова.  

 
Члан 12. 

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, уграђених 
материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења 
проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по 
пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака 
ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача. 
 

Члан 13. 
 За укупан уграђени материјал и уграђену опрему Извођач мора да има сертификате квалитета 
и атесте који се захтевају по важећим прописима  
            Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и 
постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и 
уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим правилницима и позитивном 
законском регулативом. 
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 Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и 
техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је 
налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу 
квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 
квалитету. 
 У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 
Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново 
изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном 
року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача 
по овом уговору. 
 

Члан 14. 

 Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 
изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео. 
 

Члан 15. 

Извођач може уз сагласност надзорног органа и одговорног лица Наручиоца 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 предвитети у току израде пројектне документације.  
           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог 
члана, о томе обавесте Наручиоца. 

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове, у складу са Законом о 
јавним набавкама. 

 
Члан 16. 

 Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и надзорног 
органа кога именује Наручилац, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 
 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 
 Комисију за примопредају радова чине представник Наручиоца и један представник Извођача, 
уз учешће надзорног органа. 
 Комисија сачињава записник о примопредаји радова, који потписују сви учесници у 
примопредаји радова. 
 Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у 
поступку техничког прегледа, Комисија сачињава рекламациони записник у којем се наводе 
недостаци на изведеним радовима као и рок у којем је Извођач радова дужан да отклони наведене 
недостатке. Уколико Извођач радова не отклони недостатке наведене у рекламационом записнику у 
остављеном року, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих 
лица. 

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког 
прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним 
атестима у два примерка. 

 
Члан 17. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених 
радова оверених у грађевинској књизи од стране надзорног органа кога именује Наручилац и 
усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   
 Уз Записник о примопредаји радова, сачињава се и Коначни обрачун вредности изведених 
радова, који врши Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача, уз учешће 
надзорног органа, а који потписују сви учесници у изради коначног обрачуна. 
 

Члан 18. 
Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
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- ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави средство обезбеђења 
за добро извршење посла; 
- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, а о узроцима не 

обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком 
документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 
квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама одговорног 
лица у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по 
Наручиоца. 
 

Члан 19. 
У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет 

овог уговора ангажује другог извођача и активира средство обезбеђења за добро извршење посла. 
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. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми 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.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да 
Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима 
до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор. 
 

Члан 20. 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, као и одредбе Посебних узанси о 
грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области. 
 

Члан 21. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, спор ће решавати надлежни суд. 
 

Члан 22. 
 Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања свих уговорних страна. 
 

Члан 23. 
 Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 
 
 

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е : 
 
       НАРУЧИЛАЦ                       ИЗВОЂАЧ РАДОВА 

 
________________________            М.П.                                        

      (потпис и печат)    
      
                                                               ___________________________ 
                 М.П.                      (потпис овл. лица) 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

накнаду трошкова. 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

            Датум:                                         М.П.                              Потпис понуђача 

__________________                                                          _______________________ 
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
У складу са чл. 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  

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

набавке радова на текућем одржавању фискултурне сале, ЈН број 02/20, за потребе Економске 

школе “Нада Димић”, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

 

 
            Датум:                                         М.П.                              Потпис понуђача 

__________________                                                          _______________________ 

 
 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2  ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

 

НАБАВКЕ  

 

 
 

У складу са чланом 75.став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 
заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 

 
 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке радова на текућем одржавању фискултурне сале, ЈН број 02/20, за потребе Економске 

школе “Нада Димић”, изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
Место: _____________                                                            Понуђач: 
 
Датум: _____________                         М.П.                     _____________________                                                         

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

 

 

 

 

 

 



  стр. 70 од 73 
Јавна набавка радова на текућем одржавању фискултурне сале – ЈН бр. 02/20 

 

XI ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да је 

понуђач________________________________________, у претходне три године (2017, 2018, 2019. 

година) реализовао минимално 3 уговора на извођењу радова текућег одржавања објеката јавне 

намене у укупној вредности од најмање 40.000.000,00 динара без пореза на додату вредност. Kао 

меродавна година рачуна се година примопредаје радова. 

Назив наручиоца и 
контакт телефон 

Врста радова Број и датум 
уговора 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Место:_______________________            М.П.                          Овлашћено лице понуђача 

Датум: _______________________                                    ____________________________ 

                                                                                      

                                                                                                      Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

 
 

Oбразац по потреби копирати у потребном броју примерака. У прилогу доставити: 

- Потврде наручилаца са обавезним елементима наведеним на страни 9 Конкурсне документације 

или потврде на обрасцу XIV на страни 73 

- Фотокопије Уговора на које се потврде односе 

- Фотокопије одговарајућих страна Окончаних ситуација (прве и последње и других по потреби) по 

тим уговорима на којима  се виде износи као и структура изведених радова са овером од стране 

надзорног органа и наручиоца. 

- Фотокопије записника о примопредаји радова са подацима о квантитативном и квалитативном 

пријему 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ 

      

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

      

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке радова на текућем одржавању фискултурне сале, ЈН број 02/20, за потребе Економске 

школе “Нада Димић”, изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава 

услов из чл. 76. Закона, односно услов дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, у погледу техничке опремљености, односно да раполаже неопходном механизацијом: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Место:_______________________                      М.П.              Овлашћено лице понуђача 

Датум: _______________________                                          ____________________________ 

                                                                                              Потпис овлашћеног лица 

                                                                 
У прилогу доставити и: 

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, 

пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена 

техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у 

којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и  отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговорао закупу са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. 

ђ) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без 

обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и 

испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; 

Врста Количина 

Камион „кипер“ минималне носивости 10 Т 1 комад  

Лако доставно возило носивости до 1500кг 2 комада 

Комбинована машина  са важећим стручним налазом о извршеном 
периодичном прегледу и испитивању опреме 

1комад 

Фасадна скела 1.000 м2 

Мешалице за бетон минималног капацитета 150л са важећим 
стручним налазом о извршеном периодичном прегледу  и 
испитивању опреме 

2 комада 

Електрична дизалица за вертикалнитранспорт минималне 
носивости 250кг са важећим стручним налазом о извршеном 
периодичном прегледу  и испитивању опреме 

1 комада     
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XIII ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

      

Овлашћено лице понуђача ______________________________________________ (уписати пословно 

име понуђача), извршило је, дана ________________.2020. године, обилазак објекта Економске 

школе Нада Димић у Земуну, ул. 22. октобра 19, у сврху увида у пројектно техничку документацију и 

добијања свих неопходних информација потребних за припрему прихватљиве понуде у поступку 

јавне набавке 02/20. 

 

Напомена: Овлашћеним лицем се сматра оно лице које је уписано у АПР као законски или други 

заступник понуђача или лице које има овлашћење за обилазак објекта, издато од законског или 

другог заступника понуђача. 

Обилазак објекта могућ је радним данима (понедељак - петак), у времену од 09:00 до 13:00 часова, 
уз претходну најаву слањем захтева путем мејл адресе fimigo.beograd@gmail.com. 

 

 

 

         Место и датум                                                                                                                      Овлашћено лице понуђача 

 

_________________________                                                                                      ________________________________                                                                         

                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                                   Овлашћено лице школе 

 

                                               М.П.                                                                                              ____________________________ 
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XIV ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

 

Назив наручиоца-инвеститора: 
Адреса и седиште наручиоца: 
ПИБ: 
 

ПОТВРДА 
 

Kојом потврђујемо да је : 
 
Понуђач ______________________________________________________  
  
Извео радове на текућем одржавању објекта ___________________________________________ по 
уговору број ___________ и према окончаној ситуацији број ________ и изведени износ од 
________________ динара без ПДВ  наплатио у целости. 
 
-Предметни радови су завршени у уговореном року и квалитетно 
 
-Приликом обрачуна није извршен обрачун пенала због прекорачења уговореног рока 
 
-Није извршено одбијање због неодговарајућег квалитета радова од стране инвеститора 
 
- Нису реализована средства обезбеђења испуњења уговорених обавеза (менице, банкарске 
гаранције) 
 
 
Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________, због учешћа у јавној 
набавци бр. 02/20 наручиоца Економска школа Нада Димић и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Место: 
 
Датум:  
 
 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА НАРУЧИОЦА И ПЕЧАТ 
 

_______________________________________________ 


