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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

Доградња,надоградња и реконструкција  административне зграде и свлачионица на 

стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском Великом Селу Фаза 1 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК- 

 -пречишћен текст 
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 

68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 68/15), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број: V-404-1/2020-17, и Решења о образовању Комисије за јавну 

набавку V-404-1/2020-17, припремљена је   

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА 

Доградња,надоградња и реконструкција  административне зграде и свлачионица на стадиону ФК 

„КОЗАРА“ у Банатском Великом Селу Фаза 1 

јн 17/2020 

Конкурсна документација садржи: 

Редни 

број 

докумен

та 

Назив документа 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, 

радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

3. Техничка документација и планови 

4. 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама (у 

даљем тексту: Закон) и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

5. Критеријуми за доделу Уговора 

6. Обрасци уз понуду 
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6.1. Образац понуде 

6.2 Образац структуре понуђене цене  

6.3 Образац трошкова припреме понуде 

6.4 Образац Изјаве о независној понуди 

6.5 Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

6.7 Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН  

7. Модел уговора о јавној набавци 

8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему 

поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би 

благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, а 

Наручилац ће у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 

124/12, 14/2015 и 68/2015) све измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних 

набавки и својој интернет страници.  

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1) подаци о Наручиоцу: 

ГРАД КИКИНДА 

АДРЕСА: ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА БР.12 ,КИКИНДА  

ПИБ: 100511495 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396 

 

Интернет страница: : www. kikinda.org.rs 

е – mail: javne.nabavke @kikinda.org.rs 

 

2) врста поступка и законска регулатива: 

Отворени поступак 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступаку у складу са чланома 32. Закон о 

јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15)  

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 

 Закон о планирању и изградњи објеката 

 Закон о безбедности и здрављу на раду 

 Закон о заштити од пожара 

 

3) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке је набавка радова – Доградња,надоградња и реконструкција  административне 

зграде и свлачионица на стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском Великом Селу Фаза 1 

 

Назив и ознака из општег речника набавке:  

45454000  Радови на реконструкцији 

 

4) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег 

речника набавки 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама 

http://www.kapitalnaulaganja.vojvodina.gov.rs/
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5) назнака да се поступај спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

6) врста оквирног споразума (између једног или више Наручиоца и једног или више понуђача), 

трајање оквирног споразуа, начин доделе уговора у случају да се оквирни споразум закључује са 

више понуђача, назив, адреса и интернет страна Наручиоца који могу да користе оквирни 

споразум за доделу уговора, када оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, 

ако се отворени поступак спроводи ради закључења оквирног споразума: 

Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 

7) Контакт особе:  

            javne.nabavke@kikinda.org.rs 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 

20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца, Град 

Кикинда ,Трг српских добровољаца бр.12,Кикинда  или путем електронске поште javne.nabavke@kikinda.org.rs 

 сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 часова. Тражење додатних 

информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
mailto:javne.nabavke@kikinda.org.rs
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2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА 

И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОКА И  МЕСТА ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ИСПОРУКЕ И СЛ. 

  

Сви радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 

 
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Доградња,надоградња и реконструкција  административне зграде и свлачионица на 

стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском Великом Селу Фаза 1 

          

          OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVRŠENJE SVIH RADOVA: 
   

          

          

          Kvalitet radova mora odgovarati projektu, odgovarajućim tehničkim propisima, SRPS 
standardima i normama u graĎevinarstvu. U slučaju nesklada izmeĎu projekta i 
ponude merodavan je projekat. 

Svi troškovi dokazivanja kvaliteta ugraĎenog materijala i rada propisani odgovarajućim 
tehničkim propisima i projektom (atesti, propisana merenja i laboratorijska ispitivanja, 
probe na gradilištu i probna opterećenja u slučaju kad to propisi zahtevaju) obaveza 
su izvoĎača i ne plaćaju se posebno. 

U svim stavkama cenom je obuhvaćen sav potreban materijal sa rasturom, radna 
snaga, alat, sve potrebne pokretne i nepokretne skele, troškovi transporta, društveni 
doprinosi kao i sve druge izdatke po važećim propisima za strukturu cena. Cenom su 
takoĎe obuhvaćeni svi potrebni pripremni i završni radovi koji obezbeĎuju kvalitetan i 
u celini završen posao, sve tehnološke i zaštitne mere za izvoĎenje radova na niskim 
temperaturama, sve mere zaštite izvedenih radova od kiše, mraza, sunca i vetra, 
troškovi osiguranja gradilišta. 

IzvoĎač je dužan da obezbedi HTZ mere na gradilištu po postojećim propisima, što je 
uračunato u cenu i neće se posebno plaćati. 

U slučaju nesaglasnosti izmeĎu pojedinih delova projekta, izvoĎač je dužan zatražiti 
uputstvo od nadzornog organa. Pogrešno izveden rad neće se priznati. 
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01 PRIPREMNI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina 

1.001 Raščišćavanje terena i geodetsko iskolčenje 
objekta sa izradom nanosne skele. Površina je 
gabarit konstrukcije objekta proširen za 100cm.  

    

      

      

      

  Obračun vršiti po m².     

        m² 300.00 

  
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

02 ZEMLJANI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina   

Opšti tehnički uslovi:                 
Sve iskope za temelje i drugo izvršiti u svemu po izvedbenim planovima, detaljima, uputstvu nadzornog 
organa, a u skladu sa važećim tehničkim propisima i SRPS-u. Iskop bez prisustva organskih materija 
potreban je za nasipanje. Po završenom iskopu tlo treba uvaljati statičkim nabijačem. Radovi na 
nasipanju tucanikom-šljunkom se posebno obračunavaju. Odnošenje površinskog sloja i viška zemlje 
od iskopa na deponiju se posebno obračunava. Tampon od šljunka izvoditi od čistog prirodnog šljunka 
bez organskih primesa i mulja. Cene sadrže geodetsko snimanje terena pre i posle izvršenja zemljanih 
radova na osnovu koga će se izvršiti konačni obračun stvarno izvedenih količina radova. 

Iskop za temelje raditi sa pravilnim odsecanjem bočnih stranica i ravnim dnom, sa mašinskim odvozom 
zemlje do deponije u krugu gradilišta udaljenu cca 100m. 

Iskopana zemlja bez prisustva organskih materija potrebna je za nasipanje. Odnošenje površinskog 
sloja i viška zemlje od iskopa na deponiju udaljenu do 10km se posebno obračunava. 

Tampon od šljunka izvoditi od čistog prirodnog šljunka bez organskih primesa i mulja. 

Pri obračunu količina stvarno izvršenih radova sve iskope obračunavati po m³ samoniklog tla, a sve 

nasipe po m³ zbijenog materijala. Odvoz zemlje se računa u rastresitom stanju što iznosi 20% 

povećanje kubature samoniklog tla. Prilikom iskopa preduzeti sve mere za obezbeĎenje susednih 
objekata od oštećenja što se neće posebno plaćati. 

2.001 Mašinsko skidanje površinskog sloja terena 
debljine 40 cm sa mašinskim prenosom do 
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deponije u krugu gradilišta na prosečnu 
udaljenost od cca 20 m.    

  Obračunava se gabarit konstrukcije objekta 
proširen za 100 cm. 

      

        

  Obračun vršiti po m².       

        m² 300.00 

2.002 Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje 
objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim 
kotama. Izvršiti iskop ispod objekta do ,,zdrave,, 
posteljice i dodatni iskop za temeljne samce gde 
je to potrebno. Stranice iskopa izvoditi u nagibu 
1:2 sa proširenjem osnove iskopa za min 10cm u 
odnosu na dimenzije temelja. Iskopanu zemlju 
prevesti kolicima, nasuti i nivelisati ili utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. 

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

 
  

 
  

   Obračun vršiti po m³, mereno uraslo. 

 
  

         m³ 53.68 

2.003 Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje 
tampona debljine 15 cm od prirodnog šljunka 
ispod trakastih temelja. U ceni je i nabijanje 
podloge od peska uz kvašenje do potrebne 
zbijenosti. 

    
       
       
     

  
   Obračun vršiti po m².     
         m² 64.00 

2.004 Izrada nasipa pored trakstih temelja od peska 
sa nabijanjem u slojevima debljine od 20 cm do 
potrebne zbijenosti. 

    
       
       
   Obračun vršiti po m³.     
         m³ 11.00 

 
   

 
   

 
   

 
   2.005 Izrada nasipa ispod poda objekta od 

peskovite zemlje sa nabijanjem u slojevima 
debljine od 10 cm do potrebne zbijenosti. 

    

        

        

        

  Obračun vršiti po m³.       

        m³ 60.00 

2.006 Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine     
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  15 cm, ispod podova. Tamponski sloj šljunka 
nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa 
tolerancijom po visini +/- 1 cm. 

    
       
       
       
   Obračun vršiti po m².     
         m² 186.00 

  Ukupno:             

          03 BETONSKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina   

Opsti tehnički uslovi:                 
Svi betonski i arm. betonski radovi moraju se izvesti sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom 
u svemu prema postojećim propisima i standardima. Upotrebljeni materijal mora da odgovara tehničkim 
propisima i Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton objavljenog februara-marta 
1989 god.  Betoniranje će se izvršiti betonom B-II. U sastav svake stavke obuhvaćeno je betoniranje, 
izrada oplate sa podupiračima i nega betona u različitim vremenskim uslovima, kao i ostavljanje šliceva 
za instalacije. 

Za svaku poziciju i vrstu rada označena je u predračunu  marka betona koja se mora održati a što 
izvoĎač dokazuje izradom i ispitivanjem probnih i kontrolnih tela kod ovlašćene institucije, po propisima 
odreĎenim gornjim uputstvom. Probne kocke izvoĎač je dužan da izradi po propisima. Nalaz ovlašćene 
institucije merodavan je i za izvoĎača i za investitora. Troškovi ovog ispitivanja padaju na teret izvoĎača 
i uračunati su u jed. cenu. 

U slučaju potrebe vršenja probnih opterećenja pojedinih konstrukcija, kada su ova ispitivanja 
neophodna zbog nepostignute marke ugraĎenog betona, troškove za ove radove snosi izvoĎač, bez 
obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. 

Ako se probna ispitivanja vrše na zahtev investitora, odnosno nadzornog organa, a rezultati probnih ili 
kontrolnih tela su bili zadovoljavajući, troškovi ispitivanja padaju na teret investitora, a samo u slučaju 
negativnih rezultata dobijenih probnim opterećenjem, troškovi padaju na teret izvoĎača. 

Izrada i ugraĎivanje betona vrši se po pravilu mehaničkim putem. Ručno ugraĎivanje dopušta se samo 
po odobrenju nadzornog organa, i to kada se radi o malim količinama i konstrukcijama koje nisu nosive. 
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Ručno ugraĎivanje vrši se dobrim nabijanjem u slojevima i kucanjem po oplati, a mehaničko 
ugraĎivanje vršiti vibratorom i pervibratorom. Kad je dubina sipanja veća od 1m, spuštanje betona vršiti 
obavezno pomoću “levka“. 

Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati tehničkim uslovima Pravilnika o tehničkim merama i 
uslovima za beton i arm. beton i to : 

Agregat- u svemu prema SRPS-u B. B3. 100/83 i B. B3. 010/86, U. M l . 057   

Cement – u svemu prema SRPS-u B. C1. 009/82,  B. C2. 011/82,  B. C1. 013/80,  B.C. 014/82 

Voda – za spravljanje betona može se upotrebiti voda za koju postoje dokazi da je podobna za 
spravljanje betona. Pored toga, tamo gde po projektu za to postoji potreba, pridržavati se u svemu 
SRPS-a  U. M1. 058/85. 

Čelik za armiranje – u svemu prema SRPS-u C.B0.500/72,  C.B3.021,  C.K6.020/55,  C.K6.021/57,  
C.K6.210/86 

GraĎa za oplatu, skele, podupirače u svemu prema SRPS-u d.b1.021/82,  d.b1.025/82,  d.b7.020/1955,  
d.c1.040/55 i d.c1.041/82 

Za nearmiran beton upotrebiti vlažan beton, a za armirani plastičan beton. 

Količinu upotrebljavane vode po m³ betona kontrolisati u toku rada imajući u vidu važnost 
vodocementnog faktora. 

Prilikom prekida i nastavka betoniranja, prekid rada vršiće se na onom mestu i onako kako je propisima 
predviĎeno. Pre betoniranja odrediti i označiti mesto radnih fuga. Površina preko koje se nastavlja 
betoniranje mora biti pažljivo očišćena i orapavljena. 

U slučaju pojave betonskih “gnezda”, ista se ne smeju plombirati ili zamalterisati bez prethodnog 
odobrenja nadzornog organa.  Plombiranje i pačokiranje, kao posledica lošeg rada, ne plaća se 
posebno ali je obavezno. Pri betoniranju voditi računa da se betonska masa brzo ugradi pre početka 
vezivanja betona.  U slučaju segregacije betonske mase u toku transporta, ista se ima pre ugraĎivanja 
ponovo ručno mešati, da bi se dobila jednolična masa. 

Svi izliveni delovi konstrukcije moraju biti izraĎeni precizno prema dimenzijama Pri izlivanju betonskih 
konstrukcija ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa. Pre početka radova imaju se izvršiti 
probna ispitivanja odgovarajućih vrsta cementa koje će u konkretnom slučaju biti primenjene. 

Pod pojmom "betoniranje u glatkoj oplati" podrazumeva se da se mora dobiti potpuno ravna i glatka 
površina betona preko koje se direktno mogu izvoditi molersko farbarski radovi (gletovanje i bojenje). 
Ukoliko se dobiju neravne površine betona izvodjač je dužan da ih o svom trošku izravna i pripremi za 
izvodjenje molersko farabarskih radova. Potpuno neravne površine betona izvodjač će omalterisati o 
svom trošku. 

Pod pojmom "betoniranje u običnoj oplati" podrazumeva se da je oplata izradjena od čamovih dasaka i 
da površine betona ne moraju biti glatke jer se preko nje ugradjuju drugi materijali i slojevi 
(termoizolacije,obloge i slično) ili se predvidja malterisanje tih površina. 

Preko izlivenih konstrukcija ne smeju se voziti kolica, već se svuda moraju postaviti fosne, sem ako 
kolica imaju gumene točkove. 

Ovlašćeni nadzorni organ izvršiće prijem oplate sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i prijem 
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armature sa aspekta broja i prečnika ugradjenih sipki. Za sigurnost oplate na deformisanje i rušenje 
odgovaraće izvodjač radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u 
gradjevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primedbi. 

Prilikom betoniranja obavezno ugraditi sve predviĎene ankere i anker ploče. Posle ugradnje ankera 
obavezno izvršiti proveru a izveštaj upisati u graĎevinski dnevnik. 

Armirački radovi biće uraĎeni u svemu prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Cene sadrže 
sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u 
graĎevinarstvu - Visokogradnja GN400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

Koristiti armaturu sa oznakom GA 240/360, RA 400/500 i/ili MA 500/560. Čelik pre ugradnje obavezno 
očistiti od prljavštine, masnoća i rĎe koja se ljušti. 

U cenu armature uračunati sve neophodno: armatura, žica za vezivanje, podmetači-distanceri, 
odstojnici i ostala davanja koja utiču na formiranje cene. 

          

          

Sva podeona gvoždja i uzengije treba  čvrsto vezati za glavnu armaturu tako da ne može doći do 
promene položaja armature za vreme betoniranja konstrukcije. Prijem postavljene armature sa aspekta 
broja i prečnika ugradjenih šipki vršiće ovlašćeni nadzorni organ, konstatovati stanje i dati dozvolu za 
betoniranje kroz gradjevinski dnevnik.  Za atestiranje i kvalitet ugradjene armature odgovaraće izvodjač 
radova. 

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA:        

Stvarno ugraĎena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kg bez obzira na složenost i 
prečnike šipki armature. Obračun radova izvršiti prema tabličnim težinama armature i dužinama iz 
armaturnih nacrta. 

POSEBNA NAPOMENA:         

Predmerom i predračunom obuhvaćena je procenjena količina armature obzirom da armaturni nacrti 
nisu bili uraĎeni, niti je postojala potrebna specifikacija u fazi njegove izrade. Investitor i izvoĎač radova 
treba da uvaže i prihvate ovu činjenicu u fazi prihvatanja projektne dokumentacije i u toku izvoĎenja 
radova. 

3.001 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
stope trakastih temelja  C25/30 (MB 30). 
Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. U 
cenu uračunati sav potreban rad i materijal.  

    
 

      

      

      

      

  Obračun vršiti po m³.     

        m³ 25.33 

3.002 Nabavka materijala, transport i betoniranje  
temeljnih zidova, C25/30 (MB 30). Betonsku 
masu propisno ugraditi i negovati. U cenu 
uračunati sav potreban rad i materijal.  
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   Obračun vršiti po m³.     
         m³ 13.06 

3.003 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
stepeništa sa ojačanjem C25/30 (MB 30). 
Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. U 
cenu uračunati sav potreban rad i materijal. 
Armatura se posebno obračunava. 

      

      
       
       
 

      
   Obračun vršiti po m³.     
         m³ 2.34 

3.004 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB horizontalnih serklaža temeljnih zidova 
C25/30 (MB 30). Betonsku masu propisno 
ugraditi i negovati. U cenu uračunati sav 
potreban rad i materijal. Cenom obuhvatiti i 
montažu-demontažu glatke oplate. Armatura se 
posebno obračunava. 

      

      
       
       
       
       
       
   Obračun vršiti po m³.     
         m³ 6.53 

3.005 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB vertikalnih serklaža C25/30 (MB 30). 
Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. U 
cenu uračunati sav potreban rad i materijal. 
Cenom obuhvatiti i montažu-demontažu glatke 
oplate. Armatura se posebno obračunava. 

      

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

  Obračun vršiti po m³.     
   

   

m³ 6.14 

                

                

3.006 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
ojačanja u podu dimenzija 30x30cm C25/30 
(MB 30). Betonsku masu propisno ugraditi i 
negovati. Cenom obuhvatiti i montažu-
demontažu glatke oplate. Armatura se posebno 
obračunava. 

    
       

      

      

      

  Obračun vršiti po m³.     

        m³ 0.80 

3.007 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB horizontalnih serklaža, C25/30 (MB 30) 
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  zidova prizemlja, potkrovlja, grede i 
podestnog serklaža. Betonsku masu propisno 
ugraditi i negovati. U cenu uračunati sav 
potreban rad i materijal. Cenom obuhvatiti i 
montažu-demontažu glatke oplate. Armatura se 
posebno obračunava.   

    

      

      

      

      

      

  Obračun vršiti po m³.     

        m³ 16.34 

3.008 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB natprozornih i nadvratnih  greda C25/30 
(MB 30). Betonsku masu propisno ugraditi. 
Cenom obuhvatiti i montažu-demontažu glatke 
oplate. Armatura se posebno obračunava. 

    

      

      

      

      

  Obračun vršiti po m³.     

        m³ 3.12 

3.009 

Nabavka materijala, transport i betoniranje 
poda prizemlja debljine 10 cm C25/30 (MB 30). 
Ukupnu podnu ploču podeliti dilatacionim fugama 
na segmente veličine cca 32m

2
 u prostorijama 

koje prelaze pomenutu površinu. Ukupno 
betoniranje odraditi u minimum dve etape. Svako 
susedno polje se betonira narednog dana. 
Planirano je armiranje mrežastom armaturom 
prema projektnoj dokumentaciji. 

    

      

      

      

      

      

      

      

  Obračun vršiti po m².     

        m² 185.62 

3.01 

Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB stubova dimenzija 25/25 cm C25/30 (MB 
30). Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. 
U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. 
Cenom obuhvatiti i montažu-demontažu glatke 
oplate. Armatura se posebno obračunava. 

    

      

      

      

      

      

      

  Obračun vršiti po m².     

  
   

m³ 0.52 
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3.011 
Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB horizontalnih greda dimenzija 25/30 cm 
C25/30 (MB 30). Betonsku masu propisno 
ugraditi i negovati. U cenu uračunati sav 
potreban rad i materijal. Cenom obuhvatiti i 
montažu-demontažu glatke oplate. Armatura se 
posebno obračunava. 

    
       
       
       
       

      

      

  Obračun vršiti po m².     

        m³ 1.20 

3.012 Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i 
montaža armature, sve prema statičkom 
proračunu. 

    

      

      

  Napomena: navedene količine su orijentacione 
na osnovu projektantske procene. Betonsku 
masu propisno ugraditi i zbijati mehaničkim 
sredstvima za ugraĎivanje (vibratori). Nakon 
betoniranja beton negovati i zaštititi na 
odgovarajući način u slučaju loših vremenskih 
prilika. Obavezna je ugradnja svih veznih i 
ankernih elemenata, cevi i sl. Betoniranje može 
početi tek po odobrenju Stručnog nadzora 
upisom u graĎevinski dnevnik. U cenu ulazi 
nabavka betona, transport do gradilišta, 
horizontalni i vertikalni transport na gradilištu do 
mesta ugradnje, oplata, podupirači, pomoćna 
skela i sav ostali pomoćni materijal.  
Pretpostavljena količina armature je 150kg/m³ 
ugraĎenog betona.                   
Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama. 

    

      

      

      

  Obračun vršiti po kg.     

  
   

kg 5,547.00 
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3.013 Nabavka i postavljanje mrežaste armature B 
500A.Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi 
prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu 
pre betoniranja mora da pregleda i pismenim 
putem odobri statičar." 
Obračun po kilogramu. Konačan obračun se vrši 
prema stvarno izvedenim količinama. 

    

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  850.00 

  Ukupno:             

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

          04 ZIDARSKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina   

Opsti tehnički uslovi:               
Sav materijal upotrebljen za zidove i ostale zidarske radove mora da odgovara tehničkim propisima i 
SRPS standardima.  Zidanje mora biti čisto, izvršeno u pravilnim horizontalnim redovima, sa propisanim 
vezama. 
Cement portland prema važećim propisima u originalnom pakovanju držati u suvoj prostoriji i premeštati 
ga u potrebnom vremenu. Kreč mora biti dobro pečen, mastan, pravilno ugašen, s tim što se za zidanje 
može koristiti i hidratisani kreč. Pesak mora da bude dovoljno oštar, bez organskih primesa, blata i 
mulja, a gde je potrebno i prosejan. 

Elementi za zidanje (opeka, blok, Ytong, itd) moraju biti suvi, dobro pečeni, bez kreča, jasnog zvuka pri 
udaru, pravilnog oblika i ivica. Jediničnim cenama obuhvatiti i montažu-demontažu potrebne skele. 

          

                    

4.001 Zidanje zidova, d=25 cm i više, punom 
opekom u produžnom malteru razmere 
1:2:6.Pre ugradnje opeku kvasiti vodom. Zidove 
raditi sa pravilnim slogom, sa punim 
popunjavanjem vertikalnih i horizontalnih 
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  spojnica, koje nakon zidanja treba očistiti. U cenu 
ulazi nabavka, transport, horizontalni i vertikalni 
transport na gradilištu do mesta ugradnje, 
pomoćna skela, sva potrebna sečanja, uklapanja, 
zidanja šliceva, ugradnja veznih i ankernih 
elemenata i sl. 

    
    
    
    
  

  
    Obračun vršiti po m³ zida. 

          m³ 120.00 

4.002 Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm 
punom opekom u produžnom malteru 
razmere 1:2:6. Pre ugradnje opeku kvasiti 
vodom. Zidove raditi sa pravilnim slogom, sa 
punim popunjavanjem vertikalnih i horizontalnih 
spojnica, koje nakon zidanja treba očistiti. U cenu 
ulazi nabavka, transport, horizontalni i vertikalni 
transport na gradilištu do mesta ugradnje, 
pomoćna skela, sva potrebna sečanja, uklapanja, 
zidanja šliceva, ugradnja veznih i ankernih 
elemenata i sl. 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Obračun vršiti po m² zida.     

        m² 75.00 

4.006 Izrada međuspratne tavanice "Fert", debljine 
16+4 cm.  
Blokove prethodno obraditi postavljanjem 
armature u žljebove i popunjavanjem cementnim 
malterom. Gotove nosače postaviti preko fetni-
nosača. Ploču i rebra armirati po projektu i 
detaljima. Betonirati betonom marke MB 30. U 
cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. 
Oplata mora ostati najmanje 14 dana." 

      

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

  Obračun po m².     
 

        m² 185.62 

  Ukupno:             
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          05 TESARSKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina   

Opsti tehnički uslovi:                 
Tesarske radove izvesti od suve, zdrave graĎe, bez ispadajućih čvorova. Upotrebiti četinarsku graĎu II 
klase u svemu prema važećem JUS-u. Pozicijom je obuhvaćen celokupan rad, materijal, transport, 
pomoćna skela, odabiranje graĎe, izrada patosa, šablona, crtanje profila, krojenje, montiranje, 
postavljanje svog okova, zaštitni premaz delova ispod vezača na osloncu. U ceni je takoĎe i potrebna 
skela za obavljanje radova. 

5.001 Izrada i montaža krovne konstrukcije 
viševodnog krova od jelove građe.  Nagib 
krova je 30°. Svi elementi krova prema statičkom 
proračunu i crtežima. Cenom obuhvatiti i sva 
potrebna spojna sredstva.  

    

        

        

        

        

  Obračun vršiti po m²
 
kose površine.       

        m² 265.46 

5.002 Nabavka i postavljanje sloja paropropusne 
polipropilenske folije, URSA SECO 
4000. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano 
lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA 
SECO 41, po uputstvu proizvoĎača. 

      

      
 

      
 

      
 

      
 

  Obračun vršiti po m².     
 

        m² 265.46 

5.003 Letvisanje krova letvama 48/48 mm, na 
razmaku od 50 cm. 

      

        

  Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim 
jelovim letvama, optimalne dužine. 

    
       
   Obračun vršiti po m² kose površine.     
         m² 265.46 

  Ukupno:             

          06 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
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Poz. Opis pozicije Količina   

Opsti tehnički uslovi:                 
Pokrivački radovi izvode se prema postojećim propisima i standardima. Podloga mora biti propisano i 
kvalitetno  izveĎena, tako da pokrivač naleže celom svojom površinom bez gibanja.  

Grebeni i slemena moraju biti izraĎeni ravno i bez talasa. Naročitu pažnju obratiti na prodore kroz 
krovni pokrivač (dimnjaci, ventilacije) kao i na polaganje pokrivača pored uvala i grbina. 

6.001 Nabavka i postavljanje Tondach Bolero 
Engoba Nero crepa. Crep mora biti ravan, 
neoštećen i kvalitetan. U cenu ulaze i 
postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u 
produžnom malteru, snegobranom, .  

    
  

  

      
       
       
 

      
   Obračun vršiti po m

2 
kose površine     

         m² 265.46 

  Ukupno:             

         
 

         
 

         
 

          07a STOLARSKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina   

Opšti opis za stolarske radove:               

IzvoĎač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće 
zajedničke uslove: 

Sva graĎevinska stolarija je zastakljena staklom tako da sklop prozora i stakla zadovoljava 
(Umax=1,5W/m

2
K). Staklo niskoemisiono Low E i punjeno argonom. 

Prilikom ugradnje obavezna brtvila po celom obimu kao i ugradnja pokrivnih lajsni sa obe strane, i 
ugradnja odgovarajuće prozorske klupice ako u opisu nije naznačeno drugačije. Sva krila su sa 
odgovarajućim gumenim dihtunzima po celom obimu. 

Krila prozora su fiksna ili otvarajuća. Otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose. Otvaranje oko 
horizontalne ose sa makazama za otklon od 30⁰. 

Svim stavkama obuhvatiti kompletnu izradu stolarije sa odgovarajućim okovom, obimnim i pokrivnim 
lajsnama i pripadajućim prozorsom klupicom. U ceni je i staklo prema opisu, kao i ugradnja. Kod svih 
vrata u ceni je i brava i ključevi prema šemi. 

7a.001 Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih 
dvokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 
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  160/240 cm. Vrata izraditi od eloksiranog 
aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, 
sa termo prekidom, ispunom i sistemom 
zaptivanja EPDM gumom. Postaviti okov od 
eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder 
uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru 
investitora. Vrata zastakliti staklom tako da 
zadovoljava Umax=1,5W/m

2
K i dihtovati trajno 

elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na 
uglovima. 

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  

  dimenzije 160x240   kom 1.00 

7a.002 Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih 
dvokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 
180/240 cm. Vrata izraditi od eloksiranog 
aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, 
sa termo prekidom, ispunom i sistemom 
zaptivanja EPDM gumom. Postaviti okov od 
eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder 
uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru 
investitora. Vrata zastakliti staklom tako da 
zadovoljava Umax=1,5W/m

2
K i dihtovati trajno 

elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na 
uglovima. 

    

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    dimenzije 180x240  kom 1.00 

                    

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

                    

7a.004 Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC 
prozora. Otvaranje: vertikalno i horizontalno oko 
donje ose. 
Konstrukciju i štok prozora izraditi od 
visokotpornog tvrdog PVC višekomornog profila 
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  sa sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom. 
Prozor opremiti standardnim okovom za ovu 
vrstu stolarije, sa dve  šarke po krilu, kvakom, 
odgovarajućom rozetom i spoljnom 
aluminijumskom oblogom, sve u boji po izboru 
projektanta. Zastakljenje prozora izvesti 
termopan staklom 4+16+4 mm sa ispunom od 
gasa. Maksimalni koeficijent prolaza toplote 
celog sklopa (ram+staklo+spoj) iznosi Umax=1.1 
W/m2K, što se dokazuje atestom koji se pre 
ugradnje podnosi Stručnom nadzoru na uvid. 
Prozor se ugraĎuje u fasadni zid od opeke, širine 
25 cm. Spoj prozora sa zidom i ostalim 
elementima ispuniti poliuretanskom penom i 
prekriti obostrano sa PVC pokrivnim lajsnama po 
obimu, tako da u svemu ispunjava zahteve 
proizvodača. Pre izrade prozora mere uzeti na 
licu mesta. U cenu ulazi nabavka materijala, 
izrada, transport, horizontalni i vertikalni transport 
na gradilištu do mesta ugradnje, ugradnja veznih 
i ankernih elemenata, ugradnja prozora, 
poliuretanska pena, sve pokrivne lajsne i spoljna 
aluminijumska obloga. 
Obračun po kom. 
Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama. 

  
  

    
  

    
  

    
  

  
  

  

  

  
  

  dimenzije 140x80  kom 19.00 

  dimenzije 80x60  kom 4.00 

  dimenzije 160x60  kom 4.00 

  dimenzije 80x100  kom 5.00 

                

08 LIMARSKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina   

IzvoĎač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće 
zajedničke uslove: 

Limarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, detaljima važećim standardima. Cene sadrže 
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sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i montažu-demontažu potrebne skele, kao i ostale 
troškove i zaradu preduzeća. Cenom je obuhvaćena i kompletna antikorozivna zaćtita, i sav potreban 
opšav. 

08.001 Izrada i montaža kvadratnih oluka od 
plastificiranog lima širine 15 cm i debljine 
0,60 mm. Oluke spajati pop nitnama, jednoredno 
sa maksimalnim razmakom 3 cm i zalepiti 
silikonom. Držače oluka raditi od plastificiranog 
flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka 
pop nitnama, na razmaku do 80 cm. 

      

      
       
       
       
       
       
       
   Obračun vršiti po m¹.     
         m¹ 64.32 

08.002 Izrada i montaža olučnih cevi od 
plastificiranog lima, razvijene širine 15 cm, 
debljine 0,60 mm.  Plastificirane obujmice sa 
držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko 
obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu traku. 
Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 
mm. 

      

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  Obračun vršiti po m¹. 

  
  

    
  

m¹ 36.08 

                

                

08.003 Opšivanje krovnih venaca iksnama. 
Materijal: pocinkovani lim u crnoj boji (RAL 9011) 
ili prema želji investitora, debljine d=0.055 -0.06 
mm. 
Krovne uvale (iksne) opšiti pocinkovanim limom u 
boji postavljanjem i pričvršćivanjem na prethodo 
postavljene na drveno podaščanje i fiksirano 
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zavrtnjima za drvo ili ekserima. 
Razvijena širina lima iznosi RŠ=82 cm. 
U cenu ulazi nabavka materijala, vezni i pomoćni 
materijal, transport, horizontalni i vertikalni 
transport na gradilištu do mesta ugradnje, 
pomoćna skela, sva sečenja i ukrajanja i sl. 
Obračun po m1. 
Konačan obračun se vrši prema stavrno 
izvedenim količinama. 

  
  

  Obračun vršiti po m¹. 

  
  

        m¹ 11.50 

08.004 Opšivanje kalkanskog zida pocinkovanim 
limom, razvijene širine (RŠ) 40 cm, debljine 
0,60 mm.  Okapnicu prepustiti za 3 cm. 
Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu 
projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, 
koji ulazi u cenu opšivanja.  

      

  
  

  

  
  

  

  
    
  

  

  
    Obračun vršiti po m² kose površine. 

          m² 11.48 

08.005 Opšivanje kalkanskog zida badža 
pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 40 
cm, debljine 0,60 mm.  Okapnicu prepustiti za 3 
cm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu 
projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, 
koji ulazi u cenu opšivanja.  

    

  
    
    
    
    
    Obračun vršiti po m¹. 

          m¹ 2.40 

08.006 Opšivanje krovnih venaca i kalkanskog zida 
iksnama. Materijal: pocinkovani lim u crnoj boji 
(RAL 9011) ili prema želji investitora, debljine 
d=0.055 -0.06 mm. 
Iksne opšiti pocinkovanim limom u boji 
postavljanjem i pričvršćivanjem na prethodo 
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postavljene na drveno podaščanje i fiksirano 
zavrtnjima za drvo ili ekserima. 
Razvijena širina lima iznosi RŠ=82 cm. 
U cenu ulazi nabavka materijala, vezni i pomoćni 
materijal, transport, horizontalni i vertikalni 
transport na gradilištu do mesta ugradnje, 
pomoćna skela, sva sečenja i ukrajanja i sl. 
Konačan obračun se vrši prema stavrno 
izvedenim količinama. 

    Obračun vršiti po m¹. 

          m¹ 11.52 

         
 

         
 

    
      

    
      

    
      

 
 

                                                                                  ПОНУЂАЧ 
                                               Место и датум:                                   
                                                                                         
                                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 
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3) ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ОПШТИ И ТЕХНИЧКИ 

УСЛОВИ, ТЕХНИЧКИ ОПИС И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 

 

4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНИСТ ТИХ УСЛОВА  

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

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. Уколико понуду подноси група 

понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. 

став 1., тачке 1) до 4). и члана 75., став 2. Закона.  

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

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 

достављањем следећих доказа:  

Назив понуђача: 

Број и датум понуде: 

4.1.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 

бр. 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1 УСЛОВ: понуђач мора бити регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре*, или 

Решење Привредног суда из регистра привредног субјекта. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенцијa за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре*, 

односно извод из одговарајућег регистра.  

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
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Решење Регистра понуђача који води Агенције за 

привредне регистре. ** 

- физичко лице:/ 
- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице). 

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни и докаже овај услов. 

- ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: не постоје 

2 УСЛОВ: да понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 

за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 

2.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача 

(доказ се доставља и за правно лице и за законског 

заступника правног лица): 

правно лице(1+2):  

1. извод из казнене евиденције основног суда, односно 

уверење основног суда на чијем је подручју седиште 

домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, 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 

(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-

sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html), којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 

кривичних дела организованог криминала. 

 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html
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законски заступник правног лица: извод из казнене 

евиденције, односно уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 

послова којим се потврђује, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. Захтев за издавање овог уверења 

може се поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта. Уколико правно лице има више законских 

заступника, за сваког од њих се достављају ови докази. 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 
извод из казнене евиденције, односно уверење из казнене 

евиденције надлежне полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за неко од кривичних дела против 

привреде, кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре. Захтев за издавање овог уверења може се поднети 

према месту рођења или према месту пребивалишта. 

- предузетник који је уписан у Регистар понуђача: 
Решење Регистра понуђача који води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- физичко лице: извод из казнене евиденције, односно 

уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 

управе Министарства унутрашњих послова, да није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко 

од кривичних дела против привреде, кривична дела против 

заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. Захтев за издавање 

овог уверења може се поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта. 

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 
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начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни и докаже овај услов.  

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ 

ДОКАЗА И ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА 

ПОНУЂАЧЕ КОЈИ НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР 

ПОНУЂАЧА: Доказ не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда.   

3 УСЛОВ: да је понуђач 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.) 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице које није уписано у Регистар понуђача: 

уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

- правно лице које је уписано у Регистар понуђача: 

Решење Регистра понуђачакоји води Агенција за 

привредне регистре. ** 

- предузетник који није уписан у Регистар понуђача: 

уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

      - предузетник који је уписан у Регистар понуђача: Решење 

Регистра понуђачакоји води Агенција за привредне 

регистре. ** 
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-     физичко лице: 

уверење Пореске управе Министарства финансија да је 

измирио доспеле порезе и доприносе 

 и  

уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице).  

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 

предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). Сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни и докаже овај услов. 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА,  ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ 

НИСУ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА: Доказ не може 

бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

4. УСЛОВ: Доказ да је понуђач при састављању своје понуде 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да немају забрану обављања делатнисти која је на 

снази у време подношења понуда (члан 75. став 2).  

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

- правно лице: Понуђач је у обавези да достави  попуњен, 

потписан образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

- предузетник: Понуђач је у обавези да достави попуњен, 

потписан образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

- физичко лице: Понуђач је у обавези да достави попуњен, 

потписан образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  

- подизвођач: Доказивање испуњености услова се врши на 

начин који је предвиђен за правно лице, предузетника или 

физичко лице, у зависности који статус подизвођач има 

(правно лице, предузетник, физичко лице). *** 

- група понуђача: Доказивање испуњености услова се 

врши на начин који је предвиђен за правно лице, 
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предузетника или физичко лице, у зависности који статус 

понуђач из групе понуђача има (правно лице, предузетник, 

физичко лице). **** 

 

ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ СТАРОСТИ ДОКАЗА И 

ДАТУМА ИЗДАВАЊА ДОКАЗА: Доказ мора бити важећи и 

издат након објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки. 

НАПОМЕНА: овај доказ доставља сваки члан из групе 

понуђача. 

   

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Р. 

бр. 

Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Назив документа, назив 

издаваоца, број и датум 

издавања   

1. УСЛОВ: Да понуђач располаже финанијским капацитетом за 

учешће у поступку предметне јавне набавке, што подразумева да 

је понуђач у претходне три обрачунске године (у 2016,2017 и 

2018. години) остварио приход у минималном укупном износу од 

15.500.000,00 динара, и да је у последњих 6   месеци који 

предходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда 

није био у блокади. 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА. 

Наведени услов доказује се на следећи начин: 

Уколико је понуђач правно лице, доставља:  

- Извештај о бонитету Агенције за привредне 

регистре (Образац БОН-ЈН), за претходне три 

обрачунске године, (2016,2017 и 2018. годину). 

Уколико Извештај о бонитету Агенције за привредне 

регистре не садржи податке о блокади за последњих 6 

месеци који претходе месецу у коме је објављен позив, 

понуђач је дужан да докаже да није био у блокади у 

последњих 6 месеци који претходе месецу у коме је 

објављен позив, прилагањем и Потврде Народне 

банке Србије, Одељење за принудну наплату, 

Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;  

Уколико је понуђач предузетник ПДВ обвезник, предузетник који 
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води пословне књиге по систему простог/двојног књиговодства, 

доставља:  

 биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за 

утврђивање пореза на доходак грађана на приход од 

самосталних делатности, издате од стране надлежног 

пореског органа на чијој територији је регистровао 

обављање делатности за три године (2016,2017,2018. 

годину);  

 потврде пословне банке о оствареном укупном промету на 

пословном – текућем рачуну за три обрачунске године 

(2016,2017,2018. година).  

 Уколико претходно наведени документи за предузетника 

не садрже податке о блокади за последњих 6 месеци који 

претходе месецу у коме је објављен позив, понуђач је 

дужан да докаже да није био у блокади у последњих 6 

месеци који претходе месецу у коме је објављен позив 

прилагањем и Потврде о броју дана неликвидности коју 

издаје Народна банке Србије, Одељење за принудну 

наплату, Крагујевац, а која ће обухватити захтевани 

период;  

- Да у последњих 6 месеци који предходе месецу 

објављивања позива за подношење понуда, није био у 

блокади доказује се: 

 Потврда НБС о броју дана неликвидности 

 

*Ове доказе, понуђач није у обавези да доставља уколико су 

подаци јавно доступни на интернет страници Агенције и Народне 

банке Србије.  

*У случају подношења заједничке понуде, задати услов о 

неопходном финансијском капацитету, чланови групе понуђача 

испуњавају заједно.  

*Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не 

доставља тражене доказе о финансијском капацитету, већ је 

дужан је да сам испуни задати услов. 
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2. УСЛОВ: Да понуђач располаже пословним капацитетом за 

учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева: 

 да је Понуђач у периоду од последњих 3 година, 

рачунајући од дана објављивања Позива,(2017., 2018 и 

2019. години) извео исте или истоврсне радове,  (тј. има 

референце за исте) у укупној вредности од минимум 

7.800.000,00 динара без ПДВ-а. 

 Као референтни радови признају се искључиво исти или 

истоврсни радови који су предмет јавне набавке. 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услов доказује се 

достављањем: 

- Списка изведених радова на истим или истоврсним радовима  

- Потврда издата од стране Наручиоца о реализацији закључених 

уговора, потписана и оверена.  

Потврде Наручиоца могу бити достављене и на другим 

обрасцима који садржински одговарају обрасцу потврде из 

конкурсне документације, 

- Фотокопија уговора са  припадајућим евентуалним Анексима и 

- Фотокопија прве и последње стране (рекапитулација) окончаних 

ситуација за изведене радове у укупној вредности од минимум 

7.800.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 

понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном 

капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је 

да сам испуни задати услов о пословном капацитету.  

 

 

УСЛОВ: Да понуђач поседује важеће сертификате 

менаџмента  квалитета 

- ISO 9001 или одговарајући; 

- ISO 14001 или одговарајући; 

- OHSAS 18001 или одговарајући; 

- ISO 27001 или одговарајући; 

- ISO 50001 или одговарајући.  

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: 

Фотокопија захтеваних Сертификата 
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3. УСЛОВ: Да понуђач има у власништву, односно да има право 

располагања техничким капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, и то минимум:  

 теретно возило мин.носивост 3 тоне – 1 комад 

 ровокопач – 2 комада 

 агрегат минималне снаге 2.5 kW – 1 комад 

 миксер за бетон – 1 комад 

 вибро плоча – 1 комад 

 вибро летве за бетонирање 

 скела минималне површине 750м2 

 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услови доказују 

се достављањем:  

- Пописна листа оверена и од стране овлашћеног лица потписана 

тј. извод из књиговодствене картице или фотокопија 

књиговодствене картице на дан 31.12.2018. године из које се види  

да је понуђач власник основних средстава тражених у оквиру 

довољног техничког капацитета (понуђач је дужан да на 

пописним листама јасно обележи - маркира механизацију која 

је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или  

- други доказ из којег се на несумњиви начин може утврдити 

право власништва или право располагања, (уговор о закупу, 

лизингу или уговор о пословно техничкој сарадњи и слично). Уз 

Уговоре приложити доказ да је закуподавац или давалац лизинга 

власник тражене опреме.                                                                                                                                                       

- за возила се прилаже фотокопија очитане саобраћајне дозволе и 

полиса осигурања 

- у случају да је понуђач постао власник основних средстава 

тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 

31.12.2018. године, уместо пописне листе може доставити други 

доказ из којег се јасно може утврдити да је власник траженог 

основног средства (рачун или купопродајни уговор и др.).  

Напомена: Уколико понуђач није власник покретне 

маханизације, потребно је да достави доказе да исте има на 

располагању (уговор да има на располагању тражено возило, 

сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг 

куће)  
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* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 

понуђача заједно испуњавају задати услов о техничком 

капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан 

је да сам испуни задати услов о пословном капацитет 

4. УСЛОВ: Неопходан кадровски капацитет –  

  Дипомирани инжењер архитектуре лична лиценца 400 

или 401, или дипл. грађ. инж.VII степенлична лиценца 410 

или 411 минимално – 1 лице 

 Зидар – 2 лица 

 Тесар – 1 лице 

 Столар -1 лице 

 Бравар-вариоц – 1 лице 

 НК радници – 3 лица 

 

ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА:  

Потписана и оверена Изјава понуђача о захтеваном кадровском 

капацитету. 

 - М обрасце пријаве и одјаве осигурања или уговоре о обављању 

привремених и повремених послова или  уговоре о делу или 

уговоре о допунском раду, зависно од начина ангажовања. 

 

- копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије 

- потврде Инжењерске коморе Србије да су тражени инжењери – 

носиоци личних лиценци  и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда 

части издата лиценца није одузета. 

 

НАПОМЕНА: 

* Неоверене фотокопије  

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе 

понуђача заједно испуњавају задати услов о кадровском 

капацитету, те је потребно доставити тражене доказе за чланове 

групе који испуњавају тражене услове.  

* Уговори о обављању привремених и повремених послова,  

Уговори о делу и Уговори о допунском раду не могу бити са 

одложеним правним дејством, односно извршиоци напред 
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наведених уговора морају бити ангажовани у време подношења 

понуда (нпр. неће се признати уговор у коме је наведено: „у 

случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем, лице ће 

извести радове....“ или сличног описа. 

 

 

 

 

 

 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим 

надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача чини саставни део понуде). 

 

 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије 

за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа. 

 

Ако Наручилац упути захтев понуђачу да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа, понуђач је дужан да исте достави у року од пет дана од дана пријема захтева. У 

супротном, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

*Понуђач није дужан да достави извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ за услов из 

члана 75. став 1. тачка 1) с обзиром да је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре, под условом да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ 

јавно доступан. 

 

**Понуђач уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан да 

приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3), 

с обзиром да  је исти јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре, под условом 

да наведе адресу интернет странице на којој је тражени документ јавно доступан. 
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***Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 

4.), за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако 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 4.), понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

 

****Услов из члана 75. став 1. тачка 4.), дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

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

 

Услов из члана 75. став 2., дужан је да испуни понуђач и сви понуђачи из групе понуђача. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског 

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

Ако 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. 

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она 

до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има 

седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да 

накнадно достави тражена документа у у примереном року. 

 

На основу члана 79. став 10., ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

ЗЈН, 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. 

Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. чини саставни део ове Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

      потпис овлашћеног лица понуђачa
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5) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

5)1) Сви елементи критеријумa нa основу којих се додељује уговор, описaни и вредносно изрaжени, кaо 

и методологију зa доделу пондерa зa свaки елеменaт критеријум којa ће омогућити нaкнaдну објективну 

проверу оцењивaњa понудa: 

Одлука о додели Уговора о јавној набавци радова -  јн 17/2020 донеће се применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

 

5)2) елементе критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када 

постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом: 
У случају једнаког једнаке понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 

најкраћи рок извођења радова. 

 У случају једнаке понуђене цене и рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача 

који је понудио најдужи гарантни рок. 

У случају једнаке понуђене цене, једнаког рока извођења радова, као  и једнаке дужине гарантног рока, 

најповољнија биће изабрана путем жреба.  
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6) ОБРАСЦИ  КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

  

6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

6)2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. став 2. ЗЈН  

6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

6)8) ОСТАЛИ ОБРАСЦИ 
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6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од ________________________ за јавну набавку : 

Доградња,надоградња и реконструкција  административне зграде и свлачионица на 

стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском Великом Селу Фаза 1 

  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 
 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 17/2020 

страна 39 од 101 

 

 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача 
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II 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:  
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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 подизвођ 
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III 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 
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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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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

 

Рок и начин плаћања 

- Аванс у износу од 30% у року од 45 дана од дана 

пријема предрачуна, 

- Износ од 60% по испостављеним привременим 

ситуацијама у року од 45 дана од дана пријема и 

- Износ од минимум 10% по окончаној ситуацији 

Рок важења понуде _______ дана, (минимум 60) дана, од дана јавног 

отварања понудa) 

Рок за извођење радова ________ дана, (не сме бити дужи од 100 радних дана, 

од дана увођења у посао) 

Гарантни рок ________ година, (не може бити краћи од 2 године, 

рачунајући од дана записничке примопредаје радова) 

 

 

Датум                           Понуђач 

_____________________________                 ________________________________ 

                             (потпис овлашћеног лица) 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, 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 сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати образац понуде. 

 

 

6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
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Доградња,надоградња и реконструкција  административне зграде и свлачионица на 

стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском Великом Селу Фаза 1 

          

          OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVRŠENJE SVIH RADOVA: 
   

          

          

          Kvalitet radova mora odgovarati projektu, odgovarajućim tehničkim propisima, SRPS 
standardima i normama u graĎevinarstvu. U slučaju nesklada izmeĎu projekta i 
ponude merodavan je projekat. 

Svi troškovi dokazivanja kvaliteta ugraĎenog materijala i rada propisani odgovarajućim 
tehničkim propisima i projektom (atesti, propisana merenja i laboratorijska ispitivanja, 
probe na gradilištu i probna opterećenja u slučaju kad to propisi zahtevaju) obaveza 
su izvoĎača i ne plaćaju se posebno. 

U svim stavkama cenom je obuhvaćen sav potreban materijal sa rasturom, radna 
snaga, alat, sve potrebne pokretne i nepokretne skele, troškovi transporta, društveni 
doprinosi kao i sve druge izdatke po važećim propisima za strukturu cena. Cenom su 
takoĎe obuhvaćeni svi potrebni pripremni i završni radovi koji obezbeĎuju kvalitetan i 
u celini završen posao, sve tehnološke i zaštitne mere za izvoĎenje radova na niskim 
temperaturama, sve mere zaštite izvedenih radova od kiše, mraza, sunca i vetra, 
troškovi osiguranja gradilišta. 

IzvoĎač je dužan da obezbedi HTZ mere na gradilištu po postojećim propisima, što je 
uračunato u cenu i neće se posebno plaćati. 

U slučaju nesaglasnosti izmeĎu pojedinih delova projekta, izvoĎač je dužan zatražiti 
uputstvo od nadzornog organa. Pogrešno izveden rad neće se priznati. 

          
01 PRIPREMNI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina 
Jed. 
Cena Ukupno 

1.001 Raščišćavanje terena i geodetsko iskolčenje 
objekta sa izradom nanosne skele. Površina je 
gabarit konstrukcije objekta proširen za 100cm.  
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  Obračun vršiti po m².     
  

  

        m² 300.00     

  Ukupno:                 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

 
 

       
 

02 ZEMLJANI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina 
Jed. 
Cena Ukupno 

Opšti tehnički uslovi:                 
Sve iskope za temelje i drugo izvršiti u svemu po izvedbenim planovima, detaljima, uputstvu nadzornog 
organa, a u skladu sa važećim tehničkim propisima i SRPS-u. Iskop bez prisustva organskih materija 
potreban je za nasipanje. Po završenom iskopu tlo treba uvaljati statičkim nabijačem. Radovi na 
nasipanju tucanikom-šljunkom se posebno obračunavaju. Odnošenje površinskog sloja i viška zemlje 
od iskopa na deponiju se posebno obračunava. Tampon od šljunka izvoditi od čistog prirodnog šljunka 
bez organskih primesa i mulja. Cene sadrže geodetsko snimanje terena pre i posle izvršenja zemljanih 
radova na osnovu koga će se izvršiti konačni obračun stvarno izvedenih količina radova. 

Iskop za temelje raditi sa pravilnim odsecanjem bočnih stranica i ravnim dnom, sa mašinskim odvozom 
zemlje do deponije u krugu gradilišta udaljenu cca 100m. 

Iskopana zemlja bez prisustva organskih materija potrebna je za nasipanje. Odnošenje površinskog 
sloja i viška zemlje od iskopa na deponiju udaljenu do 10km se posebno obračunava. 

Tampon od šljunka izvoditi od čistog prirodnog šljunka bez organskih primesa i mulja. 

Pri obračunu količina stvarno izvršenih radova sve iskope obračunavati po m³ samoniklog tla, a sve 

nasipe po m³ zbijenog materijala. Odvoz zemlje se računa u rastresitom stanju što iznosi 20% 

povećanje kubature samoniklog tla. Prilikom iskopa preduzeti sve mere za obezbeĎenje susednih 
objekata od oštećenja što se neće posebno plaćati. 

2.001 Mašinsko skidanje površinskog sloja terena 
debljine 40 cm sa mašinskim prenosom do 
deponije u krugu gradilišta na prosečnu 
udaljenost od cca 20 m.  

          

            

  
          

  Obračunava se gabarit konstrukcije objekta 
proširen za 100 cm. 

          

            

  Obračun vršiti po m².           
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        m² 300.00     

2.002 Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje 
objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim 
kotama. Izvršiti iskop ispod objekta do ,,zdrave,, 
posteljice i dodatni iskop za temeljne samce gde 
je to potrebno. Stranice iskopa izvoditi u nagibu 
1:2 sa proširenjem osnove iskopa za min 10cm u 
odnosu na dimenzije temelja. Iskopanu zemlju 
prevesti kolicima, nasuti i nivelisati ili utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju. 

 
  

  
  

  

 
  

  
  

  

 
  

  
  

  

 
  

  
  

  

 
  

  
  

  

 
  

  
  

  

 
  

  
  

  

 
  

  
  

  

 
  

  
  

  Obračun vršiti po m³, mereno uraslo. 

 
  

  
  

        m³ 53.68     

2.003 Nabavka, transport, razastiranje i nabijanje 
tampona debljine 15 cm od prirodnog šljunka 
ispod trakastih temelja. U ceni je i nabijanje 
podloge od peska uz kvašenje do potrebne 
zbijenosti. 

    
  

  

      
  

  

      
  

  

    
  

  
  

  Obračun vršiti po m².     
  

  

        m² 64.00     

2.004 Izrada nasipa pored trakstih temelja od peska 
sa nabijanjem u slojevima debljine od 20 cm do 
potrebne zbijenosti. 

    
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po m³.     
  

  

        m³ 11.00     

 
   

 
    

  

 
   

 
    

  

2.005 Izrada nasipa ispod poda objekta od 
peskovite zemlje sa nabijanjem u slojevima 
debljine od 10 cm do potrebne zbijenosti. 

          

            

            

            

  Obračun vršiti po m³.           

        m³ 60.00     

2.006 Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 
15 cm, ispod podova. Tamponski sloj šljunka 
nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa 
tolerancijom po visini +/- 1 cm. 
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  Obračun vršiti po m².     
  

  

        m² 186.00     

  Ukupno:                 

          03 BETONSKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina 
Jed. 
Cena Ukupno 

Opsti tehnički uslovi:                 
Svi betonski i arm. betonski radovi moraju se izvesti sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom 
u svemu prema postojećim propisima i standardima. Upotrebljeni materijal mora da odgovara tehničkim 
propisima i Pravilniku o tehničkim normativima za beton i armirani beton objavljenog februara-marta 
1989 god.  Betoniranje će se izvršiti betonom B-II. U sastav svake stavke obuhvaćeno je betoniranje, 
izrada oplate sa podupiračima i nega betona u različitim vremenskim uslovima, kao i ostavljanje šliceva 
za instalacije. 

Za svaku poziciju i vrstu rada označena je u predračunu  marka betona koja se mora održati a što 
izvoĎač dokazuje izradom i ispitivanjem probnih i kontrolnih tela kod ovlašćene institucije, po propisima 
odreĎenim gornjim uputstvom. Probne kocke izvoĎač je dužan da izradi po propisima. Nalaz ovlašćene 
institucije merodavan je i za izvoĎača i za investitora. Troškovi ovog ispitivanja padaju na teret izvoĎača 
i uračunati su u jed. cenu. 

U slučaju potrebe vršenja probnih opterećenja pojedinih konstrukcija, kada su ova ispitivanja 
neophodna zbog nepostignute marke ugraĎenog betona, troškove za ove radove snosi izvoĎač, bez 
obzira kakve će rezultate dati ovo ispitivanje. 

Ako se probna ispitivanja vrše na zahtev investitora, odnosno nadzornog organa, a rezultati probnih ili 
kontrolnih tela su bili zadovoljavajući, troškovi ispitivanja padaju na teret investitora, a samo u slučaju 
negativnih rezultata dobijenih probnim opterećenjem, troškovi padaju na teret izvoĎača. 

Izrada i ugraĎivanje betona vrši se po pravilu mehaničkim putem. Ručno ugraĎivanje dopušta se samo 
po odobrenju nadzornog organa, i to kada se radi o malim količinama i konstrukcijama koje nisu nosive. 

          

          

          

          

          

          

          

Ručno ugraĎivanje vrši se dobrim nabijanjem u slojevima i kucanjem po oplati, a mehaničko 
ugraĎivanje vršiti vibratorom i pervibratorom. Kad je dubina sipanja veća od 1m, spuštanje betona vršiti 
obavezno pomoću “levka“. 
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Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati tehničkim uslovima Pravilnika o tehničkim merama i 
uslovima za beton i arm. beton i to : 

Agregat- u svemu prema SRPS-u B. B3. 100/83 i B. B3. 010/86, U. M l . 057   

Cement – u svemu prema SRPS-u B. C1. 009/82,  B. C2. 011/82,  B. C1. 013/80,  B.C. 014/82 

Voda – za spravljanje betona može se upotrebiti voda za koju postoje dokazi da je podobna za 
spravljanje betona. Pored toga, tamo gde po projektu za to postoji potreba, pridržavati se u svemu 
SRPS-a  U. M1. 058/85. 

Čelik za armiranje – u svemu prema SRPS-u C.B0.500/72,  C.B3.021,  C.K6.020/55,  C.K6.021/57,  
C.K6.210/86 

GraĎa za oplatu, skele, podupirače u svemu prema SRPS-u d.b1.021/82,  d.b1.025/82,  d.b7.020/1955,  
d.c1.040/55 i d.c1.041/82 

Za nearmiran beton upotrebiti vlažan beton, a za armirani plastičan beton. 

Količinu upotrebljavane vode po m³ betona kontrolisati u toku rada imajući u vidu važnost 
vodocementnog faktora. 

Prilikom prekida i nastavka betoniranja, prekid rada vršiće se na onom mestu i onako kako je propisima 
predviĎeno. Pre betoniranja odrediti i označiti mesto radnih fuga. Površina preko koje se nastavlja 
betoniranje mora biti pažljivo očišćena i orapavljena. 

U slučaju pojave betonskih “gnezda”, ista se ne smeju plombirati ili zamalterisati bez prethodnog 
odobrenja nadzornog organa.  Plombiranje i pačokiranje, kao posledica lošeg rada, ne plaća se 
posebno ali je obavezno. Pri betoniranju voditi računa da se betonska masa brzo ugradi pre početka 
vezivanja betona.  U slučaju segregacije betonske mase u toku transporta, ista se ima pre ugraĎivanja 
ponovo ručno mešati, da bi se dobila jednolična masa. 

Svi izliveni delovi konstrukcije moraju biti izraĎeni precizno prema dimenzijama Pri izlivanju betonskih 
konstrukcija ne smeju se upotrebiti dve različite vrste cementa. Pre početka radova imaju se izvršiti 
probna ispitivanja odgovarajućih vrsta cementa koje će u konkretnom slučaju biti primenjene. 

Pod pojmom "betoniranje u glatkoj oplati" podrazumeva se da se mora dobiti potpuno ravna i glatka 
površina betona preko koje se direktno mogu izvoditi molersko farbarski radovi (gletovanje i bojenje). 
Ukoliko se dobiju neravne površine betona izvodjač je dužan da ih o svom trošku izravna i pripremi za 
izvodjenje molersko farabarskih radova. Potpuno neravne površine betona izvodjač će omalterisati o 
svom trošku. 

Pod pojmom "betoniranje u običnoj oplati" podrazumeva se da je oplata izradjena od čamovih dasaka i 
da površine betona ne moraju biti glatke jer se preko nje ugradjuju drugi materijali i slojevi 
(termoizolacije,obloge i slično) ili se predvidja malterisanje tih površina. 

Preko izlivenih konstrukcija ne smeju se voziti kolica, već se svuda moraju postaviti fosne, sem ako 
kolica imaju gumene točkove. 

Ovlašćeni nadzorni organ izvršiće prijem oplate sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i prijem 
armature sa aspekta broja i prečnika ugradjenih sipki. Za sigurnost oplate na deformisanje i rušenje 
odgovaraće izvodjač radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u 
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gradjevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primedbi. 

Prilikom betoniranja obavezno ugraditi sve predviĎene ankere i anker ploče. Posle ugradnje ankera 
obavezno izvršiti proveru a izveštaj upisati u graĎevinski dnevnik. 

Armirački radovi biće uraĎeni u svemu prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima. Cene sadrže 
sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele koje propisuju "Normativi i standardi rada u 
graĎevinarstvu - Visokogradnja GN400", kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 

Koristiti armaturu sa oznakom GA 240/360, RA 400/500 i/ili MA 500/560. Čelik pre ugradnje obavezno 
očistiti od prljavštine, masnoća i rĎe koja se ljušti. 

U cenu armature uračunati sve neophodno: armatura, žica za vezivanje, podmetači-distanceri, 
odstojnici i ostala davanja koja utiču na formiranje cene. 

          

          

Sva podeona gvoždja i uzengije treba  čvrsto vezati za glavnu armaturu tako da ne može doći do 
promene položaja armature za vreme betoniranja konstrukcije. Prijem postavljene armature sa aspekta 
broja i prečnika ugradjenih šipki vršiće ovlašćeni nadzorni organ, konstatovati stanje i dati dozvolu za 
betoniranje kroz gradjevinski dnevnik.  Za atestiranje i kvalitet ugradjene armature odgovaraće izvodjač 
radova. 

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA:        

Stvarno ugraĎena količina armature svih kvaliteta obračunava se po kg bez obzira na složenost i 
prečnike šipki armature. Obračun radova izvršiti prema tabličnim težinama armature i dužinama iz 
armaturnih nacrta. 

POSEBNA NAPOMENA:         

Predmerom i predračunom obuhvaćena je procenjena količina armature obzirom da armaturni nacrti 
nisu bili uraĎeni, niti je postojala potrebna specifikacija u fazi njegove izrade. Investitor i izvoĎač radova 
treba da uvaže i prihvate ovu činjenicu u fazi prihvatanja projektne dokumentacije i u toku izvoĎenja 
radova. 

3.001 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
stope trakastih temelja  C25/30 (MB 30). 
Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. U 
cenu uračunati sav potreban rad i materijal.  

    
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po m³.     
  

  

        m³ 25.33     

3.002 Nabavka materijala, transport i betoniranje  
temeljnih zidova, C25/30 (MB 30). Betonsku 
masu propisno ugraditi i negovati. U cenu 
uračunati sav potreban rad i materijal.  

          

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po m³.     
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        m³ 13.06     

3.003 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
stepeništa sa ojačanjem C25/30 (MB 30). 
Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. U 
cenu uračunati sav potreban rad i materijal. 
Armatura se posebno obračunava. 

          

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po m³.     
  

  
        m³ 2.34     

3.004 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB horizontalnih serklaža temeljnih zidova 
C25/30 (MB 30). Betonsku masu propisno 
ugraditi i negovati. U cenu uračunati sav 
potreban rad i materijal. Cenom obuhvatiti i 
montažu-demontažu glatke oplate. Armatura se 
posebno obračunava. 

          

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  
  Obračun vršiti po m³.     

  
  

        m³ 6.53     

3.005 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB vertikalnih serklaža C25/30 (MB 30). 
Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. U 
cenu uračunati sav potreban rad i materijal. 
Cenom obuhvatiti i montažu-demontažu glatke 
oplate. Armatura se posebno obračunava. 

          

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po m³.     
  

  
  

   

m³ 6.14     

                    

                    

3.006 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
ojačanja u podu dimenzija 30x30cm C25/30 
(MB 30). Betonsku masu propisno ugraditi i 
negovati. Cenom obuhvatiti i montažu-
demontažu glatke oplate. Armatura se posebno 
obračunava. 

    
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po m³.     
  

  

        m³ 0.80     

3.007 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB horizontalnih serklaža, C25/30 (MB 30) 
zidova prizemlja, potkrovlja, grede i 
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  podestnog serklaža. Betonsku masu propisno 
ugraditi i negovati. U cenu uračunati sav 
potreban rad i materijal. Cenom obuhvatiti i 
montažu-demontažu glatke oplate. Armatura se 
posebno obračunava.   

          

            

            

            

            

  Obračun vršiti po m³.           

        m³ 16.34     

3.008 Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB natprozornih i nadvratnih  greda C25/30 
(MB 30). Betonsku masu propisno ugraditi. 
Cenom obuhvatiti i montažu-demontažu glatke 
oplate. Armatura se posebno obračunava. 

          

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po m³.     
  

  

        m³ 3.12     

3.009 

Nabavka materijala, transport i betoniranje 
poda prizemlja debljine 10 cm C25/30 (MB 30). 
Ukupnu podnu ploču podeliti dilatacionim fugama 
na segmente veličine cca 32m

2
 u prostorijama 

koje prelaze pomenutu površinu. Ukupno 
betoniranje odraditi u minimum dve etape. Svako 
susedno polje se betonira narednog dana. 
Planirano je armiranje mrežastom armaturom 
prema projektnoj dokumentaciji. 

          

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

  Obračun vršiti po m².     
 

    

        m² 185.62     

3.01 

Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB stubova dimenzija 25/25 cm C25/30 (MB 
30). Betonsku masu propisno ugraditi i negovati. 
U cenu uračunati sav potreban rad i materijal. 
Cenom obuhvatiti i montažu-demontažu glatke 
oplate. Armatura se posebno obračunava. 

          

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

  Obračun vršiti po m².     
 

    

  
   

m³ 0.52     
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3.011 
Nabavka materijala, transport i betoniranje 
AB horizontalnih greda dimenzija 25/30 cm 
C25/30 (MB 30). Betonsku masu propisno 
ugraditi i negovati. U cenu uračunati sav 
potreban rad i materijal. Cenom obuhvatiti i 
montažu-demontažu glatke oplate. Armatura se 
posebno obračunava. 

    
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

  Obračun vršiti po m².     
 

    

        m³ 1.20     

3.012 Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i 
montaža armature, sve prema statičkom 
proračunu. 

    
  

  

      
  

  

      
  

  

  Napomena: navedene količine su orijentacione 
na osnovu projektantske procene. Betonsku 
masu propisno ugraditi i zbijati mehaničkim 
sredstvima za ugraĎivanje (vibratori). Nakon 
betoniranja beton negovati i zaštititi na 
odgovarajući način u slučaju loših vremenskih 
prilika. Obavezna je ugradnja svih veznih i 
ankernih elemenata, cevi i sl. Betoniranje može 
početi tek po odobrenju Stručnog nadzora 
upisom u graĎevinski dnevnik. U cenu ulazi 
nabavka betona, transport do gradilišta, 
horizontalni i vertikalni transport na gradilištu do 
mesta ugradnje, oplata, podupirači, pomoćna 
skela i sav ostali pomoćni materijal.  
Pretpostavljena količina armature je 150kg/m³ 
ugraĎenog betona.                   
Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama. 

    
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po kg.     
  

  

  
   

kg 5,547.00 
 

  

3.013 Nabavka i postavljanje mrežaste armature B           
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  500A.Armaturu očistiti, iseći, saviti i ugraditi 
prema projektu i statičkim detaljima. Armaturu 
pre betoniranja mora da pregleda i pismenim 
putem odobri statičar." 
Obračun po kilogramu. Konačan obračun se vrši 
prema stvarno izvedenim količinama. 

 
  

 
    

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

  850.00     

  Ukupno:                 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

          04 ZIDARSKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina 
Jed. 
Cena Ukupno 

Opsti tehnički uslovi:               
Sav materijal upotrebljen za zidove i ostale zidarske radove mora da odgovara tehničkim propisima i 
SRPS standardima.  Zidanje mora biti čisto, izvršeno u pravilnim horizontalnim redovima, sa propisanim 
vezama. 
Cement portland prema važećim propisima u originalnom pakovanju držati u suvoj prostoriji i premeštati 
ga u potrebnom vremenu. Kreč mora biti dobro pečen, mastan, pravilno ugašen, s tim što se za zidanje 
može koristiti i hidratisani kreč. Pesak mora da bude dovoljno oštar, bez organskih primesa, blata i 
mulja, a gde je potrebno i prosejan. 

Elementi za zidanje (opeka, blok, Ytong, itd) moraju biti suvi, dobro pečeni, bez kreča, jasnog zvuka pri 
udaru, pravilnog oblika i ivica. Jediničnim cenama obuhvatiti i montažu-demontažu potrebne skele. 

          

                    

4.001 Zidanje zidova, d=25 cm i više, punom 
opekom u produžnom malteru razmere 
1:2:6.Pre ugradnje opeku kvasiti vodom. Zidove 
raditi sa pravilnim slogom, sa punim 
popunjavanjem vertikalnih i horizontalnih 
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  spojnica, koje nakon zidanja treba očistiti. U cenu 
ulazi nabavka, transport, horizontalni i vertikalni 
transport na gradilištu do mesta ugradnje, 
pomoćna skela, sva potrebna sečanja, uklapanja, 
zidanja šliceva, ugradnja veznih i ankernih 
elemenata i sl. 

  
      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  Obračun vršiti po m³ zida. 

  
      

        m³ 120.00     

4.002 Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm 
punom opekom u produžnom malteru 
razmere 1:2:6. Pre ugradnje opeku kvasiti 
vodom. Zidove raditi sa pravilnim slogom, sa 
punim popunjavanjem vertikalnih i horizontalnih 
spojnica, koje nakon zidanja treba očistiti. U cenu 
ulazi nabavka, transport, horizontalni i vertikalni 
transport na gradilištu do mesta ugradnje, 
pomoćna skela, sva potrebna sečanja, uklapanja, 
zidanja šliceva, ugradnja veznih i ankernih 
elemenata i sl. 

          

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

  Obračun vršiti po m² zida.     
 

    

        m² 75.00     

4.006 Izrada međuspratne tavanice "Fert", debljine 
16+4 cm.  
Blokove prethodno obraditi postavljanjem 
armature u žljebove i popunjavanjem cementnim 
malterom. Gotove nosače postaviti preko fetni-
nosača. Ploču i rebra armirati po projektu i 
detaljima. Betonirati betonom marke MB 30. U 
cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. 
Oplata mora ostati najmanje 14 dana." 

          

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun po m².     
  

  

        m² 185.62     

  Ukupno:                 
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          05 TESARSKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina 
Jed. 
Cena Ukupno 

Opsti tehnički uslovi:                 
Tesarske radove izvesti od suve, zdrave graĎe, bez ispadajućih čvorova. Upotrebiti četinarsku graĎu II 
klase u svemu prema važećem JUS-u. Pozicijom je obuhvaćen celokupan rad, materijal, transport, 
pomoćna skela, odabiranje graĎe, izrada patosa, šablona, crtanje profila, krojenje, montiranje, 
postavljanje svog okova, zaštitni premaz delova ispod vezača na osloncu. U ceni je takoĎe i potrebna 
skela za obavljanje radova. 

5.001 Izrada i montaža krovne konstrukcije 
viševodnog krova od jelove građe.  Nagib 
krova je 30°. Svi elementi krova prema statičkom 
proračunu i crtežima. Cenom obuhvatiti i sva 
potrebna spojna sredstva.  

          

            

            

            

            

  Obračun vršiti po m²
 
kose površine.           

        m² 265.46     

5.002 Nabavka i postavljanje sloja paropropusne 
polipropilenske folije, URSA SECO 
4000. Foliju postaviti i spojeve zalepiti obostrano 
lepljivom armiranom akrilnom trakom, URSA 
SECO 41, po uputstvu proizvoĎača. 

          

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po m².     
  

  

        m² 265.46     

5.003 Letvisanje krova letvama 48/48 mm, na 
razmaku od 50 cm. 

          

            

  Letvisanje izvesti suvim, pravim i kvalitetnim 
jelovim letvama, optimalne dužine. 

    
 

    

      
  

  

  Obračun vršiti po m² kose površine.     
  

  

        m² 265.46     

  Ukupno:                 
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06 KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina 
Jed. 
Cena Ukupno 

Opsti tehnički uslovi:                 
Pokrivački radovi izvode se prema postojećim propisima i standardima. Podloga mora biti propisano i 
kvalitetno  izveĎena, tako da pokrivač naleže celom svojom površinom bez gibanja.  

Grebeni i slemena moraju biti izraĎeni ravno i bez talasa. Naročitu pažnju obratiti na prodore kroz 
krovni pokrivač (dimnjaci, ventilacije) kao i na polaganje pokrivača pored uvala i grbina. 

6.001 Nabavka i postavljanje Tondach Bolero 
Engoba Nero crepa. Crep mora biti ravan, 
neoštećen i kvalitetan. U cenu ulaze i 
postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u 
produžnom malteru, snegobranom, .  

    
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po m
2 
kose površine     

  
  

        m² 265.46     

  Ukupno:                 

         
 

         
 

         
 

          07a STOLARSKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina 
Jed. 
Cena Ukupno 

Opšti opis za stolarske radove:               

IzvoĎač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće 
zajedničke uslove: 

Sva graĎevinska stolarija je zastakljena staklom tako da sklop prozora i stakla zadovoljava 
(Umax=1,5W/m

2
K). Staklo niskoemisiono Low E i punjeno argonom. 

Prilikom ugradnje obavezna brtvila po celom obimu kao i ugradnja pokrivnih lajsni sa obe strane, i 
ugradnja odgovarajuće prozorske klupice ako u opisu nije naznačeno drugačije. Sva krila su sa 
odgovarajućim gumenim dihtunzima po celom obimu. 

Krila prozora su fiksna ili otvarajuća. Otvaranje oko vertikalne i horizontalne ose. Otvaranje oko 
horizontalne ose sa makazama za otklon od 30⁰. 

Svim stavkama obuhvatiti kompletnu izradu stolarije sa odgovarajućim okovom, obimnim i pokrivnim 
lajsnama i pripadajućim prozorsom klupicom. U ceni je i staklo prema opisu, kao i ugradnja. Kod svih 
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vrata u ceni je i brava i ključevi prema šemi. 

7a.001 Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih 
dvokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 
160/240 cm. Vrata izraditi od eloksiranog 
aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, 
sa termo prekidom, ispunom i sistemom 
zaptivanja EPDM gumom. Postaviti okov od 
eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder 
uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru 
investitora. Vrata zastakliti staklom tako da 
zadovoljava Umax=1,5W/m

2
K i dihtovati trajno 

elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na 
uglovima. 

          

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  
  

      

  dimenzije 160x240   kom 1.00     

7a.002 Izrada i postavljanje zastakljenih ulaznih 
dvokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija 
180/240 cm. Vrata izraditi od eloksiranog 
aluminijuma sa višekomornim sistemom profila, 
sa termo prekidom, ispunom i sistemom 
zaptivanja EPDM gumom. Postaviti okov od 
eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder 
uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru 
investitora. Vrata zastakliti staklom tako da 
zadovoljava Umax=1,5W/m

2
K i dihtovati trajno 

elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na 
uglovima. 

          

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  
  

      

  dimenzije 180x240  kom 1.00     

                    

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

 
  

 
   

  
 

                    



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 17/2020 

страна 59 од 101 

 

 

7a.004 Izrada i postavljanje jednokrilnih PVC 
prozora. Otvaranje: vertikalno i horizontalno oko 
donje ose. 
Konstrukciju i štok prozora izraditi od 
visokotpornog tvrdog PVC višekomornog profila 
sa sistemom duplog zaptivanja EPDM gumom. 
Prozor opremiti standardnim okovom za ovu 
vrstu stolarije, sa dve  šarke po krilu, kvakom, 
odgovarajućom rozetom i spoljnom 
aluminijumskom oblogom, sve u boji po izboru 
projektanta. Zastakljenje prozora izvesti 
termopan staklom 4+16+4 mm sa ispunom od 
gasa. Maksimalni koeficijent prolaza toplote 
celog sklopa (ram+staklo+spoj) iznosi Umax=1.1 
W/m2K, što se dokazuje atestom koji se pre 
ugradnje podnosi Stručnom nadzoru na uvid. 
Prozor se ugraĎuje u fasadni zid od opeke, širine 
25 cm. Spoj prozora sa zidom i ostalim 
elementima ispuniti poliuretanskom penom i 
prekriti obostrano sa PVC pokrivnim lajsnama po 
obimu, tako da u svemu ispunjava zahteve 
proizvodača. Pre izrade prozora mere uzeti na 
licu mesta. U cenu ulazi nabavka materijala, 
izrada, transport, horizontalni i vertikalni transport 
na gradilištu do mesta ugradnje, ugradnja veznih 
i ankernih elemenata, ugradnja prozora, 
poliuretanska pena, sve pokrivne lajsne i spoljna 
aluminijumska obloga. 
Obračun po kom. 
Konačan obračun se vrši prema stvarno 
izvedenim količinama. 

  
      

    
      

    
      

    
      

    
      

    
      

    
      

    
      

  
  

      

  

  
      

  dimenzije 140x80  kom 19.00     

  dimenzije 80x60  kom 4.00     

  dimenzije 160x60  kom 4.00     

  dimenzije 80x100  kom 5.00     
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08 LIMARSKI RADOVI 

                    

Poz. Opis pozicije Količina 
Jed. 
Cena Ukupno 

IzvoĎač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama treba da obuhvati i sledeće 
zajedničke uslove: 

Limarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, detaljima važećim standardima. Cene sadrže 
sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i montažu-demontažu potrebne skele, kao i ostale 
troškove i zaradu preduzeća. Cenom je obuhvaćena i kompletna antikorozivna zaćtita, i sav potreban 
opšav. 

08.001 Izrada i montaža kvadratnih oluka od 
plastificiranog lima širine 15 cm i debljine 
0,60 mm. Oluke spajati pop nitnama, jednoredno 
sa maksimalnim razmakom 3 cm i zalepiti 
silikonom. Držače oluka raditi od plastificiranog 
flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje strane oluka 
pop nitnama, na razmaku do 80 cm. 

          

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

      
  

  

  Obračun vršiti po m¹.     
  

  
        m¹ 64.32     

08.002 Izrada i montaža olučnih cevi od 
plastificiranog lima, razvijene širine 15 cm, 
debljine 0,60 mm.  Plastificirane obujmice sa 
držačima postaviti na razmaku od 200 cm. Preko 
obujmica postaviti plastificiranu ukrasnu traku. 
Cevi moraju biti udaljene od zida minimum 20 
mm. 

          

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  Obračun vršiti po m¹. 

  
      

    
  

m¹ 36.08     

                    

                    

08..003 Opšivanje krovnih venaca iksnama. 
Materijal: pocinkovani lim u crnoj boji (RAL 9011) 
ili prema želji investitora, debljine d=0.055 -0.06 
mm. 
Krovne uvale (iksne) opšiti pocinkovanim limom u 
boji postavljanjem i pričvršćivanjem na prethodo 
postavljene na drveno podaščanje i fiksirano 
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zavrtnjima za drvo ili ekserima. 
Razvijena širina lima iznosi RŠ=82 cm. 
U cenu ulazi nabavka materijala, vezni i pomoćni 
materijal, transport, horizontalni i vertikalni 
transport na gradilištu do mesta ugradnje, 
pomoćna skela, sva sečenja i ukrajanja i sl. 
Obračun po m1. 
Konačan obračun se vrši prema stavrno 
izvedenim količinama. 

  
      

  Obračun vršiti po m¹. 

  
      

        m¹ 11.50     

08.004 Opšivanje kalkanskog zida pocinkovanim 
limom, razvijene širine (RŠ) 40 cm, debljine 
0,60 mm.  Okapnicu prepustiti za 3 cm. 
Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu 
projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, 
koji ulazi u cenu opšivanja.  

          

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  Obračun vršiti po m² kose površine. 

  
      

        m² 11.48     

08.005 Opšivanje kalkanskog zida badža 
pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) 40 
cm, debljine 0,60 mm.  Okapnicu prepustiti za 3 
cm. Opšivanje izvesti po detaljima i uputstvu 
projektanta. Ispod lima postaviti sloj ter papira, 
koji ulazi u cenu opšivanja.  

          

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  Obračun vršiti po m¹. 

  
      

        m¹ 2.40     

08.006 Opšivanje krovnih venaca i kalkanskog zida 
iksnama. Materijal: pocinkovani lim u crnoj boji 
(RAL 9011) ili prema želji investitora, debljine 
d=0.055 -0.06 mm. 
Iksne opšiti pocinkovanim limom u boji 
postavljanjem i pričvršćivanjem na prethodo 
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postavljene na drveno podaščanje i fiksirano 
zavrtnjima za drvo ili ekserima. 
Razvijena širina lima iznosi RŠ=82 cm. 
U cenu ulazi nabavka materijala, vezni i pomoćni 
materijal, transport, horizontalni i vertikalni 
transport na gradilištu do mesta ugradnje, 
pomoćna skela, sva sečenja i ukrajanja i sl. 
Konačan obračun se vrši prema stavrno 
izvedenim količinama. 

  
      

  Obračun vršiti po m¹. 

  
      

        m¹ 11.52     

  Ukupno:                 

         
 

         
 

    
      

    
      

                   

REKAPITULACIJA 

01 Pripremni radovi  

02 Zemljani radovi  

03 Betonski radovi  

04 Zidarski radovi  

05 Tesarski radovi  

06 Krovopokrivački radovi  

07 Stolarski radovi  

08 Limarski radovi    

UKUPNO: 
 
 

PDV: 
 
 

UKUPNO sa PDV-om 20%: 
 
 

   

Понуђач 

                                                                                                                              ____________________________ 

             (потпис овлашћеног лица) 
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Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене. 

Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији 

набавке. 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.   
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6)3) 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: 
 

       Понуђач 

    

         (потпис овлашћеног лица) 
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6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, __________________________________________________, даје: 
                                                                                   (Назив понуђача)  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

    Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке -    JН 17/2020 поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: 
 

Понуђач 

   

                 (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 

одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

сваког понуђача из групе понуђача. 
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6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА  

 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач.........................................................................................................................[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке јн 17/2020, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немамо 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

          Датум                                        Понуђач 

________________                                                                                               _____________________ 

     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

 

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач дајем 

И З Ј А В У 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона 

о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), те исту оверену пред судским 

- управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом 

државе_________________________, прилажем уз понуду за јавну набавку  -   ЈН17/2020      у поступку 

јавне набавке.  

 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве 

односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа државе где имам седиште 

                                                                                                              ПОНУЂАЧ 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 17/2020 

страна 69 од 101 

 

 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦЕ) 

Редни 

број 

Назив Наручиоца Период 

извођења 

радова 

Предмет Уговора 

(врста радова) 

Вредност 

извршених 

радова у 

динарима са 

ПДВ. 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

УКУПНО: 

 

         ПОНУЂАЧ 

               ________________________ 

             ( потпис овлашћеног лица ) 

НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака 

За све извршене радове наведене у предходном обрасцу овај образац копирати у потребном броју 

примерака 
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Модел Уговора ПОНУЂАЧ мора да: 

- попуни, 

- потпише сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора, 

Уколико понуду подноси група понуђача, свака страна модела уговора мора бити потписана  од 

стране овлашћеног лица - носиоца посла.   

 

7) МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА  

                                      Доградња,надоградња и реконструкција  административне зграде и 

свлачионица на стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском Великом Селу Фаза 1 

Закључен између: 

1. ГРАД КИКИНДА, Трг српских добровољаца 12,Кикинда ПИБ 100511495, матични број  08176396, 

кога заступа Павле Марков,градоначелник (у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2. А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО 

 

_______________________________________________________________________________, 
(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

 

кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
                                    (Име, презиме и функција) 

 

 3. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 

 

_______________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

 

кога заступа ________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 
                                    (Име, презиме и функција) 

                       

 

Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 17/2020 

страна 71 од 101 

 

 

1. _____________________________________________________________________________, 
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

кога заступа ______________________________________________  
                                         (Име, презиме и функција) 

 

4. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 

ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од 

_____________ 2020. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према Наручиоцу 

обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора  

1. _____________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога заступа 

____________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) 

                          (Име, презиме и функција) 

2. _____________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

као члан групе, кога заступа ______________________________ (члан групе понуђача).                                                                                     

(Име, презиме и функција) 

3.       - //- 

 

Основ уговора: ЈНОПБР: 17/2020 

Број и датум Одлуке о додели уговора: ______________ 

Понуда изабраног понуђача број: ____________ од _________. године 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је извођење радова на -   Доградња,надоградња и реконструкција  

административне зграде и свлачионица на стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском Великом 

Селу Фаза 1 

, у свему према прихваћеној Понуди Извођача број ____________ од ___________. године, која је код 

Наручиоца заведена под бројем ______________ од ____________. године, а која чини саставни део овог 

Уговора. 
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Извођач је дужaн дa Уговор који му Наручилац достави на потпис, потпише и врати у року од 3 (три) дана 

од дана пријемa.  

 

ПОДИЗВОЂАЧ 

. 

Извођач ће преко Подизвођaчa извршити део предметних радова: 

________________________________________________, a који износи укупно _________________динaрa 

без ПДВ, тј. ___________% од укупне вредности овог Уговорa  без ПДВ. 

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 

извршене од стране Подизвођача, као да их је сам извршио. 

Ако Извођач aнгaжује кaо подизвођaчa лице које није нaведено у овом Уговору, Наручилaц ће 

реaлизовaти средство обезбеђењa и рaскинути Уговор, осим aко би рaскидом Уговорa Нaручилaц 

претрпео знaтну штету. У нaведеном случaју, Нaручилaц ће обaвеститити оргaнизaцију зa зaштиту 

конкуренције.* 

(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета без ангажовања подизвођача). 

ГРУПА ПОНУЂАЧА 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.* 

(*Овај члан се брише уколико понуда буде поднета самостално). 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Члан 2. 

Извођач радова је дужан да радове из члана 1. овог Уговора изведе стручно и квалитетно у складу са 

прихваћеном Понудом и овим Уговором, техничком документацијом за извођење радова, важећим 

законима и прописима, техничким нормативима и стандардима који важе за ову врсту радова уз 

поштовање правила струке, као и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

 

Члан 3. 

Извођач радова је обавезан да пре увођења у посао изврши следеће: 

- решењем именује одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте радова из Понуде и да иста 

достави Наручиоцу; 

- потпише и овери Пројекат за извођење;  

- достави Наручиоцу и стручном надзору на усвајање динамички план извођења уговорених радова са 

јасно назначеним активностима, чији су саставни делови: план ангажовања потребне радне снаге, план 
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ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала и 

финансијски план реализације извођења радова по месецима; 

- достави Наручиоцу средства финансијског обезбеђења у складу са чланом 8. овог Уговора и полисе 

осигурања у складу са чланом 10. овог Уговора. 

 

 

Члан 4 

Извођач радова је дужан да:  

1. обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изведе припремно-завршне, 

грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и друге радове, као и све друге активности 

неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора; 

2. организује градилиште на начин којим ће се обезбедити приступ локацији, обезбеђење несметаног 

саобраћаја, заштита околине за све време извођења радова; 

3. о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима 

и упутствима Наручиоца; 

4. обезбеди услове за извођење радове, према динамичком плану усвојеном од стране Наручиоца и 

стручног надзора;  

5. у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал, тако да се 

Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима што се тиче 

безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања 

извођења радова до предаје радова Наручиоцу; 

6. да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду; 

7. уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима који регулишу ову област и 

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

8. за опрему и материјале који се користе приликом извођења радова пре уградње обезбеди атесте, 

сертификате, потврде о пореклу робе и друга документа у складу са законом и достави их на увид 

стручном надзору и да на дан примопредаје радова, све гарантне листове за уграђене уређаје и опрему, 

као и упутства за руковање, записнички преда Наручиоцу; 

9. на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, 

одношења или уништења све до примопредаје објекта; 

10. отклони сву штету коју учини за време извођења радова; 

11. по завршеним радовима одмах писмено обавести Наручиоца и стручни надзор да је завршио радове и 

да је спреман за њихову предају;  

12. учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 
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13. отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају радова и коначни обрачун, у 

остављеном року; 

14. обезбеди присуство својих представника и представника подизвођача током техничког прегледа 

објекта и активну сарадњу са Комисијом за технички преглед објекта; 

15. отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року; 

16. по напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене 

градилишне инсталације; 

17. у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року; 

18. изврши и остале активности прописане важећим Законом о планирању и изградњи. 

 

Члан 5. 

Извођач радова је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Извођач радова је дужан да поступи по свим основаним писменим примедбама Наручиоца и стручног 

надзора на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме и о свом трошку отклони 

недостатке и пропусте. 

Извођач радова је дужан да заједно са стручним надзором изврши сагледавање и анализу испуњења 

уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе сачини извештај. Извештај 

оверавају и потписују Извођач радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор. Извођач радова 

доставља извештај Наручиоцу уз привремену ситуацију. 

У случају да Извођач радова не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, 

продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебну накнаду 

за то. 

 

 

 

Средства финансијског обезбеђења 

Члан 6. 

Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 7 (седам) дана од дана 

закључења Уговора, Наручиоцу преда: 

1. Гаранцију банке за повраћај авансног плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини уговореног аванса од 30% од 

уговорене вредности без ПДВ са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног 

рока за завршетак радова. Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци 

додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг); 
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2. Гаранцију банке за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без 

права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без ПДВ са роком 

важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. Понуђач може 

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

најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач радова је 

обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 

Висина банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања се може смањити сразмерно изведеним 

радовима и износу којим је оправдан део примљеног аванса кроз привремене ситуације. 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико Извођач радова не буде 

извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начина предвиђен овим Уговором. 

Члан 7. 

Извођач радова је обавезан да приликом предаје изведених радова Наручиоцу преда гаранцију банке за 

отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права 

на приговор и платива на први позив, у висини 10% од уговорене вредности без пореза на додату вредност 

са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од уговореног гарантног рока. Понуђач може 

поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 

ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року уколико 

Извођач радова не буде извршавао своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим 

Уговором. 

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

 

 

Полисе осигурања 

Члан 8. 

Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора осигура радове, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу полису осигурања, 

оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 

Извођач радова је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу 

полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену 

копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према важећим законским прописима. 

Извођач радова је такође дужан да у року од 7 (седам) од закључења Уговора, достави Наручиоцу полису 

осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној страни, 
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односно трећем лицу, приликом реализације Уговора, оригинал или оверену копију, у складу са важећим 

прописима. 

Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач радова је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока, полисе осигурања из става 1., 2. и 3. овог члана, са новим периодом важења истих. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 9. 

Наручилац је дужан да: 

1. преда Извођачу радова пројекат за извођење, решење којим се одобрава извођење радова и потребне 

сагласности и дозволе надлежних органа приликом потписивања Уговора, а најкасније у року од 5 (пет) 

дана од дана закључивања Уговора; 

2. обезбеди вршење стручног надзора у складу са важећим прописима; 

3. решењем одреди лица која ће вршити стручни надзор над извођењем свих уговорених врста радова и 

иста достави Извођачу радова пре увођења у посао; 

4. уведе Извођача радова у посао у присуству стручног надзора; 

5. обезбеди Извођачу радова несметан приступ градилишту; 

6. у примереном року решава све захтеве Извођача радова који су му упућени преко стручног надзора са 

мишљењем стручног надзора о предметном захтеву; 

7. редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове на основу привремених и 

окончане ситуације у складу са Уговором; 

8. образује Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и учествује у раду Комисије; 

9. обезбеди технички преглед објекта и употребну дозволу и активно сарађује са Комисијом за технички 

преглед објекта. 

 

Увођење извођача радова у посао 

Члан 10. 

Увођење Извођача радова у посао се врши у присуству представника Наручиоца и Извођача радова, 

одговорних извођача радова и стручног надзора. 

О увођењу Извођача радова у посао води се Записник који оверавају и потписују представници Наручиоца 

и Извођача радова, одговорни извођачи радова и стручни надзор. 

Датум увођења Извођача радова у посао констатује се у грађевинском дневнику. 

Члан 11. 

Наручилац ће писмено обавестити Извођача радова и стручни надзор о датуму увођења Извођача радова у 

посао. 
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УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ 

Члан 12. 

Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи __________________ динара без обрачунатог 

пореза на додату вредност, односно ________________________ динара са обрачунатим порезом на додату 

вредност. 

Обавезу обрачуна и плаћања пореза на додату вредност на укупну вредност Уговора сноси порески 

обвезник сагласно Закону о порезу на додату вредност, подзаконским актима и пратећим прописима. 

Јединичне цене из прихваћене Понуде су фиксне и не могу се мењати услед повећања цена елемената на 

основу којих су одређене.  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 13. 

Наручилац ће уговорену цену радова из члана 12. овог Уговора исплатити Извођачу радова на следећи 

начин: 

- аванс у висини од 30% од уговорене вредности радова, у року до 45 (четдесетпет) дана од дана 

пријема: 

a) исправног авансног предрачуна и изјаве о наменском коришћењу аванса,  

b) банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, 

c) банкарске гаранције за добро извршење посла и полиса осигурања; 

-  60% по испостављеним месечним привременим ситуацијама сачињеним на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним од стране стручног 

надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема исправне привремене ситуације, уз важећу 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, банкарску гаранцију за добро извршење посла и 

полисе осигурања; 

- по испостављеној окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема: 

a) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из Понуде, оверене од стране стручног надзора,  

b) банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, 

c) Записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од стране 

Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. 

Вредност окончане ситуације не може бити мања од 10% од укупне уговорене уговорене из овог Уговора. 

Плаћање ће се вршити на текући рачун Извођача радова. 

 

Члан 14. 
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Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и 

вредности изведених радова, с тим што је Извођач радова у обавези да у целости изврши обрачун 

преосталог износа примљеног аванса у привременој ситуацији која претходи издавању окончане 

ситуације. 

 

 

Члан 15. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач радова испоставља у 6 (шест) примерака, на основу 

стварно изведених количина уговорених радова и уговорених јединичних цена. 

Привремене и окончана ситуација морају бити потписане и оверене од стране стручног надзора, 

одговорних извођача радова, Извођача радова и Наручиоца. 

Окончану ситуацију Извођач радова подноси Наручиоцу по завршетку радова, потписаном Записнику о 

примопредаји радова и коначном обрачуну и достављању банкарску гаранцију за отклањање недостатака 

у гарантном року.  

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач радова је обавезан да достави Наручиоцу преко 

стручног надзора: 

- фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се 

у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стручног надзора; 

- фотокопије листова грађевинског дневника за период за који се испоставља ситуација, потписане и 

оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора; 

- фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, 

потписане и оверене од стране одговорног извођача радова и стручног надзора; 

- фотокопије одговарајућих атеста и доказа о квалитету за уграђени материјал и опрему. 

Уз сваку привремену ситуацију Извођач радова је дужан да достави динамички план са пресеком стања 

радова и извештај са анализом испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким 

планом и предлогом мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији. 

Уколико Извођач радова не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог 

члана, Наручилац неће извршити плаћање радова који нису исказани у комплетној достављеној 

документацији. 

Наручилац може оспорити привремену или окончану ситуацију делимично или у целости. Уколико 

Наручилац ситуацију оспори делимично, дужан је да исплати неспорни део ситуације. 

О разлозима оспоравања и оспореном износу Наручилац је дужан да обавести Извођача радова у року до 

15 (петнаест) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести 

Извођача радова о својим примедбама, сматра се да нема примедби на обрачунате радове. 
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НЕУГОВОРЕНИ РАДОВИ 

Вишак и мањак радова 

Члан 16. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач 

радова је дужан да о томе одмах, писменим путем, обавести Наручиоца и стручни надзор. 

Извођач радова није овлашћен да мења обим уговорених радова, односно да изведе вишак радова без 

писане сагласности Наручиоца и стручног надзора. 

Стручни надзор није овлашћен да доноси одлуке о питањима наведеним у ставу 1. овог члана или 

питањима везаним за додатна плаћања, продужетак рока или измени материјала који се уграђује без 

претходне писмене сагласности Наручиоца. 

Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност Наручиоца. 

Члан 17. 

Извођач радова је обавезан да током извођења радова, а најкасније до коначног обрачуна, достави 

Наручиоцу, преко стручног надзора, преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним 

јединичним ценама.  

Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење 

са детаљним образложењем сваке појединачне позиције Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 

(десет) дана од дана пријема. 

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем радова ће се 

закључити Анекс овог Уговора, сагласно члану 115. ЗЈН, а пре коначног обрачуна, односно испостављања 

оконачне ситуације. 

Након закључења Анекса Уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана 

потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 3. овог 

Уговора на вредност радова који се уговарају Анексом из претходног става. 

 

Непредвиђени радови 

Члан 18. 

Извођач радова је обавезан да одмах по уоченој потреби за извођењем непредвиђених радова, а пре 

извођења истих, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за извођење непредвиђених радова 

који мора да садржи: 

1. предмер и предрачун непредвиђених радова са јединичним ценама, оверен од стране стручног надзора; 

2. детаљне анализе цена непредвиђених радова. 

Стручни надзор проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу 

предмера непредвиђених радова, описа позиција и количина и своје мишљење са детаљним образложењем 

сваке појединачне позиције доставља Наручиоцу најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема 
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захтева, ради предузимања радњи за уговарање непредвиђених радова у складу са чланом 36. Закона о 

јавним набавкама, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности 

примене преговарачког поступка. У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) 

радова, Извођач радова је обавезан да достави у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне 

радове (непредвиђене радове). 

Закључивањем уговора о извођењу додатних (непредвиђених) радова, Извођач радова стиче услов да 

започне извођење уговорених непредвиђених радова, као и право на наплату истих, након што их изведе. 

Стручни надзор није овлашћен да, без писaне сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, 

роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непревиђених радова. 

Извођач радова је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о 

њиховом извођењу, уз сагласност стручног надзора уписом у грађевински дневник, уколико је њихово 

извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним 

догађајима, који се нису могли предвидети у току израде техничке документације. 

Извођач радова и стручни надзор су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, 

усмено обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од 

стране Извођача радова и стручног надзора, приступити уговарању наведених радова, у складу са 

ставовима 2., 3. и 4. овог члана Уговора, а након добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке 

о основаности примене преговарачког поступка.  

 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 19. 

Наручилац може у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 

14/2015 и 68/2015), након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од 

укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања не може да буде 

већа од 5.000.000,00 динара.  

Повећање обима предмета набавке не односи се на вишкове радова уколико су исти уговорени. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

Члан 20. 

Извођач радова је дужан да у коначни обрачун изведених радова, обухвати и све уговорене вишкове, 

мањкове радова, као и радове за које се утврдило да се неће изводити, сагласном вољом обе уговорне 

стране на предлог стручног надзора. 

 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 
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Члан 21. 

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изврши у року од ______ (не дужи од 

100 радних дана)радних дана, рачунајући од дана увођења Извођача радова у посао. 

 

Члан 22. 

Извођач радова је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне 

радове даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 10 (десет) дана да започне радове, 

а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај 

Уговор, уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла и повраћај аванса, као и захтевати 

од Извођача радова да накнади штету до износа стварне штете коју трпи. 

Члан 23. 

Извођач радова има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 (два) дана, а није изазван кривицом Извођача радова; 

- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);  

- због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог 

стручног надзора; 

- ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 

- због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; 

- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова; 

- Уговарања вишкова радова; 

- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача. 

Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински 

дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног 

рока за завршетак радова у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости 

захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 15 (петнаест) дана од 

пријема уредног захтева. 

Захтев за продужетак рока за извођење радова Извођач радова може поднети Наручиоцу пре истека 

уговореног рока из члана 20. овог Уговора. Уколико Извођач радова упути Наручиоцу захтев за 

продужетак рока, након истека уговореног рока, такав захтев се неће разматрати. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране сачине о томе Анекс уговора у складу са чланом 

115. Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 24. 
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Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или 

отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по престанку 

сметњи због којих је извођење радова обустављено. 

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног надзора. Извођач радова 

је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени. 

Период обуставе радова се констатује у грађевинском дневнику. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 25. 

Ако Извођач радова не изведе уговорене радове у уговореном року из члана 20. овог Уговора својом 

кривицом, Наручилац може напплатити уговорну казну у висини од 0,3% од укупно уговорене вредности 

за сваки дан закашњења, с тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% од 

вредности укупно уговорених радова. 

Окончана ситуација се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач радова прекине са извођењем радова или одустане од даљег 

рада, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење 

посла, као и да захтева од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 26. 

Гарантни рок за изведене радове који су предмет овог Уговора износи __________ године (минимум 2 

године) рачунајући од дана примопредаје изведених радова. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни 

рок у складу са условима произвођача. 

 

 

Члан 27. 

Извођач радова је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом 

трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и 

опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 

недостацима.  

Ако Извођач радова не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива 

од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за 

отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача радова, наплатом 

банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року. 
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Уколико банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од 

Извођача радова тражи накнаду штете. 

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

 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 28. 

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач радова мора да има одговарајуће атесте и доказе о 

квалитету који се захтевају према важећим прописима у складу са техничком документацијом. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави сва евентуална додатна испитивања материјала и 

контролу квалитета, уколико за тим постоји оправдана потреба. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 29. 

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун формира Наручилац.  

Комисију чине представници Наручиоца и Извођача радова, стручни надзор и одговорни извођачи радова. 

Комисија ће у року од 7 (седам) дана од дана обавештења Извођача радова да су радови завршени 

приступити изради записника о примопредаји радова и записника коначном обрачуну који потписују сви 

чланови Комисије. 

Уколико Комисија за примопредају радова и коначни обрачун констатује примедбе на изведене радове, 

Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач радова у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају радова 

и коначни обрачун, Наручилац може извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла. 

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА 

Члан 30. 

Наручилац обезбеђује технички преглед објекта и употребну дозволу у складу са важећим законом и 

релевантним подзаконским актима. 

Наручилац и Извођач радова су дужни да Комисији за технички преглед објекта обезбеде сву потребну 

документацију. 

Уколико Комисије за технички преглед објекта у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, 

Извођач радова је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички преглед објекта, 

Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача радова. 
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 31. 

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 

1. ако Извођач радова не започне радове најкасније до 10 (десет) дана од увођења у посао; 

2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену динамику 

више од 30 (тридесет) дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију 

кашњења; 

3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова; 

4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове; 

5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног органа у оквиру његових овлашћења; 

6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку 

рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада; 

7. ако Извођач радова није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног 

плаћања и банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог 

извођача и активира банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и банкарску гаранцију за добро 

извршење посла. 

Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику 

између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове. 

Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца у складу са одредбама 

овог Уговора. 

Члан 32. 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 

(петнаест) дана, од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора. 

Члан 33. 

Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим 

поступцима или разлозима довела до раскида Уговора. 

 

Члан 34. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да 

Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида Уговора. На 

основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се 

споразум о међусобним потраживањима. 

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35. 

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове, који настану у извршењу овог Уговора, решавати 

споразумно, а уколико то не буде могуће, спор ће се решити пред стварно и месно надлежним Судом 

према седишту Наручиоца. 

За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити одговарајуће 

одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, 

као и важећи законси прописи који су у вези са предметом јавне набавке. 

 

Члан 36. 

Овај Уговор закључен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 

(три) примерка. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и овере обе уговорне стране. 

 

 

 

             З А  И З В О Ђ А Ч А  Р А Д О В А                               З А  Н А Р У Ч И О Ц А 

                  _________________________                                    __________________________   
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8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на српском 

језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик 

оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

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

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

контакт особе. 

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 контакт особу и телефон. 

 

Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на адресу: Град 

Кикинда,Трг српских добровољаца број 12,23300 Кикинда  са назнаком: - Доградња,надоградња и 

реконструкција  административне зграде и свлачионица на стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском 

Великом Селу Фаза 1 JН17/2020  НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране Наручиоца до 04.03.2020. године до 12:00 часова.  

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 

понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 

пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 

по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 04.03.2020. године у 13:00 часова, у просторијама 

градске управе Града Кикинда,Трг српских добровољаца број 12,Кикинда 

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, као и модел уговора, а 

у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Уколико се приликом сачињавања понуде начини 
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грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може 

исту исправити уз параф . 

Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, наведене и 

описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“( у даљем тексту: Услови за учешће).  

 Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, потребно је 

доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове групе понуђача, у свему у 

складу са упутством датим у Условима за учешће у поступку јавне набавке.  

 Образац понуде (Образац број 6)1)) понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у 

заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), 

потребно је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на којима се налази место за уношење 

података о подизвођачу (II део) или учесницима у заједничкој понуди (III део), у довољном броју 

примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране 

стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, 

потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова 

групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о 

јавним набавкама.  

  Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења заједничке понуде.  

 Модел уговора - понуђач мора да попуни,  потпише модел уговора. Уколико понуду подноси група 

понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 

групе понуђача.  

  Списак изведених радова копирати у довољном броју примерака; 

 Потврде Наручилаца образац копирати у довољном броју примерака; 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) – понуђач мора да попуни,  потпише овај 

образац. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе 

понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму 

из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац број 6)4) -понуђач мора да га попуни, потпише. 

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

сваког од понуђача из групе понуђача; 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 6)5) - понуђач мора да 

га попуни, потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача;  

 Средство финансијског обезбеђења: 

- Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај авансног 

плаћања, у висини уговореног аванса од 30% од укупно понуђене цене без ПДВ-ом, насловљено на 

Наручиоца. 
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- Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за   добро извршење посла, у 

висини од 10% од укупно понуђене цене без ПДВ-ом, насловљено на Наручиоца. 

- Оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за  отклањање грешака у 

гарантном року у висини од 10% од укупно понуђене цене без ПДВ-ом, насловљено на Наручиоца. 

 

 

 

 Образац структуре цене (Образац број 6)2)) - понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени. Образац структуре цене, у случају 

групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један 

од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у  споразуму као носилац посла, из 

члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  

Све позиције у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним ценама и са укупном 

ценом, са и без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на крају Обрасца структуре цене, у Збирној 

рекапитулацији предмера.   

Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним  јединичним  

ценама  (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати ознака ''0,00''. 

 

Напомена:  

Сагласно члану 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите 

животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 2. Закона, у 

случају да понуду подноси група. 

 Образац понуде, Образац структуре цене и Образац трошкова припреме понуде, у случају групе 

понуђача, потписују и оверавају сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе, који у том 

случају мора бити наведен као носилац посла у споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним 

набавкама. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предмет набавке није обликован у више партија. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
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У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 

одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Кикинда,Трг српских добровољаца 

број 12,23300 Кикинда,  са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку радова: Доградња,надоградња 

и реконструкција  административне зграде и свлачионица на стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском 

Великом Селу Фаза 1    НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку радова: 

Доградња,надоградња и реконструкција  административне зграде и свлачионица на стадиону ФК 

„КОЗАРА“ у Банатском Великом Селу Фаза 1- НЕ ОТВАРАТИ”,  или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова: Доградња,надоградња и реконструкција  административне 

зграде и свлачионица на стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском Великом Селу Фаза 1 

- НЕ ОТВАРАТИ”  или  „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова:  Доградња,надоградња и 

реконструкција  административне зграде и свлачионица на стадиону ФК „КОЗАРА“ у Банатском 

Великом Селу Фаза 1  – НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

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

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

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, контакт особе и бројеве 

телефона. 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 (Образац број 6)1)), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац број 6)1)) 

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

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

подизвођача.  

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

набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за одизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу по овлашћењу, 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 по овлашћењу обавезују на извршење јавне набавке, а 

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

1. Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 

3. понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

4. понуђачу који ће издати рачун,  

5. рачуну на који ће бити извршено плаћање. 

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови групе), у име групе 

понуђача, потпише и овери Образац понуде (Образац број 6)1), Образац структуре цене (Образац број 6)2) 

и Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) из конкурсне документације (који не 

представљају Изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу), у овом споразуму се мора 

навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе о 

испуњености услова који су наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. 

Закона, у складу са „Упутством како се доказује испуњеност услова“. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  

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

задругара. 

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

одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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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. 

- Аванс у износу од  30 % укупно уговорене вредности након закључења уговора, а у року до 45 дана од 

дана пријема предрачуна за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса, банкарске гаранције 

за повраћај примљеног аванса без ПДВ-ом и банкарске гаранције за добро извршење посла. 

 Аванс ће се правдати по привременим месечним ситуацијама, сразмерно проценту примљеног аванса и 

вредности изведених радова, стим што је Извођач у обавези да у целости изврши обрачун преосталог 

износа примљеног аванса у привремној ситуацији која претходи издавњу окнчане ситуације, 

- 60 % од укупно уговорене вредности по привременим месечним ситуацијама, сачињеним на основу 

оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде потписаним од стране стручног 

надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца, 

- остатак у износу  од минимум 10% од укупно уговорене вредности, по окончаној ситуацији сачињеној 

на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде  потписаним од 

стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема банкарске гаранције за отклањање грешака у 

гарантном року, оверене ситуације, потписаног записника о примопредаји објекта и коначног обрачуна.  

- Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након 

извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, доставља 

Наручиоцу на оверу и плаћање.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део 

ситуације. Извођач, на основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану 

ситуацију. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове на изградњи објекта који је предмет јавне набавке не може бити краћи од 

2 (две) године, рачунајући од дана примопредаје.  

За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача.  

 

9.3. Захтев у погледу рока  извођења радова 

Рок за извођење свих уговорених радова не може бити дужи од 100 радних дана од дана увођења извођача 

у посао. Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум почетка и завршетка свих уговорених 

радова.  

 

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

важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења 

понуде. 

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

 

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

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

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 

цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно потребан рад и материјал са 

свим неопходним активностима до комплетирања предмета набавке 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Aко је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 

БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

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

и условима рада и заштити животне средине. Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа 

или организације где се могу благовремено добити исправни подаци су:  

- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство надлежно за послове 

финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 

Посредством Пореске управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону 

органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које 

администрирају ови органи;  

- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 

(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса Министарства: 

Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  

www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, Београд, интернет 

адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
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- Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство рада, 

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

www.minrzs.gov.rs.  

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је дужан да у понуди достави  обавезујућа писма о намерама банке за  издавање гаранције 

за повраћај аванса , обавезујећа писма о намерама банке за добро извршење посла и  обавезујућа 

писма о намерама банке за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 

 

12.1. Оригинал писмо банке о намерама за издавање гаранције за повраћај аванса у укупној висини 

утврђеног аванса од  30% од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са роком важности најмање 30 

(тридесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова. 

Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.  

 

12.2. Оригинал писмо банке о намерама за издавање гаранције за добро извршење посла у висини од  

10% од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са клаузулама: безусловна, неопозива, без 

права на приговор и платива на први позив и са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од 

уговореног рока за завршетак радова. 

Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.  

 

12.3. Оригинал писмо банке о намерама за издавање гаранције за отклањање грешака у гарантном року у 

висини од  10% од понуђене цене без ПДВ-а, насловљено на Наручиоца, са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први позив и са роком важности најмање 30 (тридесет) дана 

дужим од уговореног гарантног рока. 

Рок важења писма о намерама банке, мора бити исти као и рок важења понуде.  

 

Наручилац ће вратити писма о намерама банке понуђачима којима није доделио уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

 

Уколико понуђач не достави писма о намерама банке за издавање гаранција за повраћај примљеног 

аванса, добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави Наручиоцу у року од 7 дана од дана закључења уговора 

следећа средства финансијског обезбеђења: 

http://www.minrzs.gov.rs/
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- Банкарску гаранцију за повраћај авансног  плаћања, која мора бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у 

потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ), у 

висини уговореног аванса од 30% од укупне уговорене цене без  ПДВ-ом, са роком важности најмање 30 

(тридесет) дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 

промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се 

продужи. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 

износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.   Понуђач може поднети гaрaнције стрaне 

бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 

(инвестициони рaнг). 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 

складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности 

и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

 

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, 

без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности 

усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ), у висини од 10% од 

укупне уговорене цене без  ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног 

рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне 

обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.  Поднета банкарска 

гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци 

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

 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 

складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности 

и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију повраћај авансног  плаћања и за добро извршење 

посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 

предвиђен уговором. 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави, као средства финансијског обезбеђења, за отклањање 

грешака у гарантном року и то: 

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити са клаузулама: 

безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив и сви елементи гaрaнције морaју 

бити у потпуности усaглaшени сa уговором и одредбама из ове конкурсне документaције (рокови, износ), 
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у висини од 10% од укупне уговорене цене без  ПДВ-ом, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 

дужи од уговореног гарантног рока. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 

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

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

ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у 

складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности 

и тржишта (EuropeanSecuritiesandMarketsAuthorities - ESMA). 

 

Изабрани понуђач је дужан да преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање 

грешака у гарантном року приликом примопредаје уговорених радова, након потписивања 

записника, уз окончану ситуацију коју мпредаје на плаћање.  

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 

коришћења предмета уговора у уговореном гарантном року. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 

НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 

прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као 

поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, 

односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис 

овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, 

поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено 

„ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за 

поверљивост података који нису означени на поменути начин. 

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 

понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као 

и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.  

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Град Кикинда,Трг 

српских добровољаца број 12,23300 Кикинда  или електронским путем на e-mail: 
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јavne.nabavke@kikinda.org.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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, ЈНОПБР 17/2020. 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 

рока за подношење понуда.  

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 сваког 

радног дана (понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 часова. 

 

 

15. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се Записник о отварању понуда. У записнику 

о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о отварању понуда, након 

завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени 

представници понуђача, који преузимају копију записника одмах по завршеном поступку отварања. 

Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда у року 

од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се 

отварати и биће враћена подносиоцу. 

Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

16. 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 
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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.  

 

17. 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 гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

18. 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. 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 25 дана од 

дана јавног отварања понуда.  

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који 

се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак 

оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из 

наведених разлога, одлуком о обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског 

обезбеђења у припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади 

истакне захтев.  

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка јавне 

набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту објавити на порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
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Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће 

понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под условом да је 

Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу број 6)3) и 

приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења. 

 

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

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН. 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за 

доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету 

због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, или поштом - препорученом 

пошиљком са повратницом, на адресу: Град Кикинда, Трг српских добровољаца број 12,23300 

Кикинда,Одсек јавних набавки  или електронском поштом на е- mail адресу: javne.nabavke@kikinda.org.rs 

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

наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

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

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 

заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавнх набавке.  

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 чл. 149 ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

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

захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 

могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

одредбама члана 150. ЗЈН. 

Наручилац ће о поднетом захтеву за заштиту права објавити обавештење на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати 

таксу од 120.000,00 динара. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

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



 

                                            РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
                            АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

Г Р А Д   К И К И Н Д А 

                               Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикиндa 

МАТИЧНИ БРОЈ: 08176396                                               ПИБ: 100511495                                            ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 8411 

 

Конкурсна документација за јавну набавку  ЈН Бр. 17/2020 

страна 99 од 101 

 

 

   (1)  да буде издата од стране банке; 

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

налог за уплат таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 

    (3)  износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 

    (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 (Напомена: препорука је да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / 

„ « * и сл); 

    (7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права (Напомена: податке обавезно уносити наведеним редоследом); 

    (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; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица банке или поште, који садржи и све 

друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и, 

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);  

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. 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

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.  

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са изабраним 

понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена одлука Наручиоца о додели 

уговора.  
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Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Наручилац задржава 

право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

23. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

 

24. ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА:  

У складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77) Извођач се обавезује да све 

вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност Наручиоца и закључење анекса уговора. 

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко надзорног органа, 

преглед вишкова и мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у 

обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним 

образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана пријема. По прихватању 

прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс  уговора, а 

пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.  

 

 

25. ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ:  

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. 

Надзорни 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, а након 

добијеног позитивног мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  

У поступку јавне набавке за уговарање додатних (непредвиђених) радова, Извођач је обавезан да достави 

у року из позива за подношење понуде, понуду за додатне радове (непредвиђене радове).  

Извођач је дужан да приступи извођењу хитних непредвиђених радова и пре закључења уговора о 

њиховом извођењу, уз сагласност надзорног органа уписом у грађевински дневник, уколико је њихово 

извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним 

догађајима (клизиште, појава воде и сл.), који се нису могли предвидети у току израде пројектне 

документације.  

Извођач и надзорни орган су дужни да, одмах по наступању ванредних и неочекиваних догађаја, усмено 

обавесте Наручиоца, а писмено у року од 24 сата. Наручилац ће, по добијању обавештења од стране 
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Извођача и надзорног органа, приступити уговарању наведених радова, а након добијеног позитивног 

мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка.  

За непредвиђене радове који морају бити изведени по налогу Комисије за технички преглед објекта, 

Наручилац ће приступити уговарању наведених радова, а након добијеног позитивног мишљења Управе 

за јавне набавке о основаности примене преговарачког поступка. 

 

26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, 

Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, 

члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима 

 

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), и одредбама Закона о облигационим 

односима, након закључења уговора о јавној набавци  извршити измену уговора, закључењем анекса 

истог.   

Повећање обима предмета набавке не односи се на уговорене вишкове радова. 

Повећањем обима предмета набавке не може се мењати предмет набавке. 

 

 

27. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

Приликом сачињавања понуде, понуђач није у обавези да употребљава печат. 

 

 

 

 

 


