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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
 
1. Подаци о наручиоцу: 
Наручилац: Општина Сремски Карловци 
Адреса:Трг Бранка Радичевића број 1, 21205 Сремски Карловци 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке: 
Предметна јавна набавка се спроводи у ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ  у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 
набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке:  
Предмет јавне набавке су радови: Капитално одржавање објеката- амбуланта у Сремским 
Карловцима  
 
4. Контакт (лице или служба): 
Служба за jaвне набавке  
Е - mail адреса: javnenabavkesk@gmail.com 
 
 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су радови на капиталном одржавању/санацији објекта 
амбуланте у Сремским Карловцима  

 
Набавка је планирана у Плану јавних набавки за 2017. годину. 

 
2. Назив и ознака из ОРН: 45262700- адаптација зграда 
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III ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 
 

 
 
 

DOM ZDRAVLJA SREMSKI  
KARLOVCI 

AMBULANTA HITNE POMOĆI 
ADAPTACIJA - PREDMER 

GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH 
RADOVA 

 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI 
1 RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU  

ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA DEMONTAŽU I RUŠENJE 

Izvođač radova je i pored opisa pojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće  
zajedničke uslove. Cene sadrže sve radne operacije, troške materijala, pomoćni alat 
oplate i skele koje propisuju ``Normativi i standardi rada u građevinarstvu -  
Visokogradnji`` kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. U cenu obuhvatiti utovar i 
odvoz šuta do gradske deponije udaljenosti do 5 km. 

1.1. 

Demontaža postojećih vrata i ostakljenih pregrada. 
Vrata demontirati skidanjem krila 
sa okova, vađenjem dovratnika i 
prenos do zajedničke prostorije u kojoj 
složiti demontirani materijal i čuvati 
dalje radi upotrebe. Sve prema zahtevu 
naručioca i nadzornog organa. 
Obračun po komadu. 
POS A, B, C, D, F 
POS G 

kom. 
kom. 

11 
2 

1.2. 

Skidanje podne obloge od Vinaz ploča. 
Ploče su lepljene na podlogu (cementna košuljica) 
skidanje komplet sa zidnom lajsnom, 
prenos skinutih ploča do zajedničke prostorije u kojoj 
složiti demontirani materijal i čuvati 
dalje radi upotrebe. Sve prema zahtevu 
naručioca i nadzornog organa. 
Obračun po m2. m2 11 
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1.3. 

Rušenje pregradnih zidova d=10 cm, 
od ravnih gips ploča na metalnoj podkonstriukciji, 
Odnošenje na deponiju u okviru gradilišta ,  
slaganje i sortiranje po vrstama i veličini 
Obračun po m2. m2 9,00 

 
1.4. 

Probijanje pregradnog zida od opeke, d=12cm, 
izvršiti podupiranje mesta na koje se  
probija otvor i istovremena izrada nadvratne 
grede od betona, dim.12/20cm, armirane sa 
4Ø12cm, sa uzengijama Ø8/20cm. 
Obračun po m2. 

 
 
 
 

m2 

 
 

 
 
 
 

4,00 

1.5. 

Probijanje i rušenje parapeta u  
konstruktivnim, fasadnim zidovima radi 
formiranja novog ulaza, u širini prozora. 
Obračun po m3. m3 1,00 

1.6. 

Razbijanje postojeće cementne košuljice 
nakon skidanja podne obloge, do sloja hidroizilacije 
i podloge na kojoj će se raditi nova cemenna košuljica. 
U cenu utačunati i utovar i transport šuta. 
Obračun po m3. m3 11,00 

1.7. 

Razbijanje postojećeg poda u vc- ima 
(liveni teraco) u ulaznom i prostoru buduće 
ostave (podna keramika).  Šut utovarti i 
i odvesti na gradsku deponiju. 
Obračun po m3. m3 2,00 

 

2.BETONSKI RADOVI 
ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE 
Izvođač radova je pored opisanih radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke  
uslove. Betonski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, statičkom proračunu 
i važećim pravilnicima.Cene sadrže sve radne operacije , utroške materijala i  
pomoćni alat, oplate i radne skele koje propisuju `` Normaivi i standardi  rada  
u građebinarstvu - Visokogrannja GN 400``, kao i ostale troškove  i zaradu preduzeća  
Beton će biti spravljen , transportova, ugrađen, negovan, isitivan na probnim 
uzorcima po odredbama koje proisuje važeći ``Pravilnik o tehničkim normativima 
za beton i armirani beton``. Ateste za beton obezbeđuje izvođač i to mora se testirati 
kvalitet betona min. Jednom serijom probnih kocki za temelje i temeljne zidove 
i po jednom serijom kocki za svaku tavanicu. 

2.1. 

Betoniranje, popravljanje postojećih armirano  
betonskih podnih ploča prizemlja do d=10 cm, 
betonom MB20 sa predhodnom izradom 
``mršavog betona``, kao podloge. 
Obračun po m3 m3 13,00 

2.2. 

Izrada cementne košuljice d=5 cm od  
cementnog estrihta M 100, armirane sa Q-131, 
sa slojem PVS folije kao podloge. 
Obračun po m2 m2 122,00 
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2.3. 

Betoniranje, popravljanje postojećih armirano  
betonskih trotoara, oko objekta,  do d=10 cm, 
betonom MB20 sa predhodnom izradom 
``mršabog betona``, kao podloge. 
Obračun po m3 m3 

 
 
 
 

5,00 

2.4. 

Nabavka, ugradnja i montaža armature. 
RA 400/500 
GA 240/360 

MAG 500/580 

kg 
kg 
kg 

100 
50 

380 

Količina armature data je projektantski , konačna količina biće data  
u detaljima armature. 

3 ZIDARSKI RADOVI 

ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE 

Izvođač radovaje pored opisa pojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove. Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i  
važećim standardima i pravilnicima. 
Cene sadrže sve radne operacije ,pomoćni alat, oplate i radne skele koje propisuju `` Normaivi i 
standardi  rada  
u građebinarstvu - Visokogrannja GN 301``, kao i ostale troškove  i zaradu preduzeća  
Zidovi će se zidati u prod. cem. malteru razmere 1:3:9, a unutračnji zidovi  
malterom razmere 1:3:9. 

3.1. ZATVARANJE POSTOJEĆIH OTVORA  
Zaziđivanje otvora prozora, nadsvetla i vrata u zidu 
d=12cm 
i 38cm  punom opekom MO 150 u produžnom 
malteru razmere 1:3:9. 
Obračun po m3 m3 3,00 

3.2. 
ZID NOVE ORDINACIJE 
 
Zidanje novih pregradnih zidova d=12 cm 
unutra punom opekom MO 150 u produžnom 
cementnom malteru razmere 1.3:9. 
U cenu uračunati i izradu armirano 
betonskih serklaža - nadvratnika celom 
dužinom zida, širine kao i debljina zida 
i visine 20 cm. 
Obračun po m 
 
 
 
 m2. 14,00 
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3.3. 
POPRAVKA MALTERA NAKON RUŠENJA IPROLAZA INSTALACIJA, KAO I 

MALTERISANJE NOVIH ZIDOVA 

Unutrašnje malterisanje zidova I plafona produžnim 
cementnim malteromrazmere 1:3:9. , u dva sloja, 
grubo i finosa predhodnim prskanjem betonskih povr 
šina retkim cementnim malterom. 
Obračun po m2 m2. 60,00 

B. ZANATSKI RADOVI 

4 STOLARSKI RADOVI 

ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE 

Izvođač radovaje pored opisa pojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove. Stolarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, šemama 
stolarije i važećim standardima i pravilnicima. Cene sadrže sve radne operacije 
utročke materijala, pomoćni alat, oplate i radne skele koje propisuju ``Normativi 
i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 550``, kao i ostale utročke 
i zaradu preduzeća. 

4.1. SPOLJNA VRATA 

Nabavka i montaža novih, ulaznih,jednokrilnh vrata od 
PVC šestokomornih profila 
u beloj boji, krilo sa ispunom od presovanog  
termoizolacionog panela, delimično 
zastakljeno termopan staklom. 
POS 4, 125/200+90cm  kom. 1 

4.2. 
 

Nabavka i montaža jednokrilnih ulaznihvrata  i 
pregrada od plastificiranih Alprofila u beloj boji, krilo 
od presovanog  
aluminijumskog panela ili medijapana. 
ZAMENA POSTOJEĆIH VRATA 
ostakljeno krilo: 
POS H dim.71/205 zid od opeke 12cm 
POS K dim.71/205 zid od opeke 38cm 

 
 
 
 
 

 
kom. 
kom. 

 
 
 
 

 
 

4 
1 
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puno krilo: 
POS J dim.91/205 zid od opeke 38cm 
POS Ldim.91/205 zid od opeke 12cm 

 
kom. 
kom. 

 
2 
3 

5 

 
KERAMIČARSKI RADOVI 
 

ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE  RADOVE 

Izvođač radovaje pored opisa pojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledećezajedničke uslove. 
Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu ,detaljima i važećim standardima i 
pravilnicima. Cene sadrže sve radne operacije,utroške materijala, pomoćni alat, oplate i radne skele koje 
propisuju `` Normativi I standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 501 ``, kao i ostale troškove 
I zaradu preduzeća. 

5.1. 

Nabavka i postavljanje podnih keramičkihpločica prve 
klase, po izboru Investitrana lepak ili u malteru, sistem 
fuga na fugu. 
Cementni estrikt M 100. kao podloga za keramičke 
pločice, pre izrade cem.košuljice postaviti PVC foliju i 
termoizolaciju i `` Fibrin`` ili šulc pletivo. 
Obračun po m2. 
U LEPKU m2 122,00 

5.2. 

Nabavka i oblaganje zidova keramičkim 
pločicama u visini od 160cm i 210cm, domaće 
proizvodnje prve klase na lepak, sistem 
fuga na fugu. 
Obračun po  m2. 
visina 160cm od poda 
visina 210cm od poda 

 m2 
 m2 

11,00 
39,00 

5.3. 

Nabavka i izrada sokle od keramičkih 
pločica visine 10 cm, domaće proizvodnje 
prve klase na lepak, sistem fuga na 
fugu. 
Obračun po m`. m`. 114,00 
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6 

 
 

 
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 

ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE  RADOVE 
Izvođač radovaje pored opisa pojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove. Molersko farbarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu ,  
detaljima i važećim standardima i pravilnicima. Cene sadrže sve radne operacije, 
utroške materijala, pomoćni alat, oplate i radne skele koje propisuju `` Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 531 ``, kao i ostale troškove i 
zaradu preduzeća.  

6.1. 

Bojenje zidova, sa struganjem stare farbe, 
bojama u tonu po izboru Investitora. U 
cenu uračunati sve potrebne predradnje, 
popravljanje i gletovanje postojećih površina. 
Obračun po  m2.  m2 362,00 

6.2. 

Bojenje zidova, sa struganjem stare masne farbe, 
bojama u tonu po izboru Investitora. U 
cenu uračunati sve potrebne predradnje, 
popravljanje i gletovanje postojećih površina. 
Obračun po  m2.  m2 28,00 

6.3. 

Bojenje zidova, novomaltrisanih, 
bojama u tonu po izboru Investitora. U 
cenu uračunati sve potrebne predradnje, 
gletovanje i sl. 
Obračun po  m2.  m2 42,00 

6.4. 

Bojenje plafona, obloženih ravnim gipsom 
bojama u tonu po izboru Investitora. U 
cenu uračunati sve potrebne predradnje, 
gletovanje i sl. 
Obračun po  m2.  m2 8,00 

6.5. 

Bojenje fasade fasadnom bojom po izboru 
investitora, sa mestimičnom popravkom  
oštećenja na hirofi. 
Obračun po  m2.  m2 2,00 
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7 

 
 
 
RAZNI RADOVI 
 

7.1. 

Nabavka i montaža spuštenog plafona 
tipa ARMSTRONG sa pripadajućom 
potkonstrukcijom. Table dim. 60h60 sm 
Obračun po  m2.  m2 119,00 

7.2. 

Izrada opšava od ravnih gips ploča d=12mm, 
podkonstrukcija od pocinkovanih profila 
odnosi se na opšivanje instalacija i sastava 
raster spuštenih plafona i zidova, 
u međuprostor konstrukcije ubacuje se sloj 
kamene vune d=5cm, kao zvučna izolacija. 
Obračun po  m2.  m2 8,00 

7.3. 

Nabavka i postavljanje revizionih otvora 
dimenzija 60x60 cm u gipsanim opšivkama 
instalacija.  
Obračun po komadu. kom 2 

7.4. 

Razni nepredviđeni radovi. 
5% vrednosti ugovorenih radova 
Obračun paušalno 

7.5. 

Završno čišćenje prostorija posle 
završetka svih radova. 
Obračun paušalno 

R E K A P I T U L A C I J A 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI 

1.  RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU 

2.  BETONSKI RADOVI 

3.  ZIDARSKI RADOVI 

B. ZANATSKI RADOVI 

4.  STOLARSKI RADOVI 
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ELEKTRO RADOVI 

 
 
NAPOMENE: 

Pre davanja ponude za izvodjenje radova, potrebno je da izvođač–ponuđač  prouči svu raspoloživu investiciono- 
tehničku dokumentaciju, da izvrši uvid na licu mesta, da se kod Investitora obavesti o svim pojedinostima koje su 
bitne za realnost ponude i da se  naknadni i nepredviđeni radovi svedu na najmanju moguću meru. 

  
Izvođač–ponuđač je dužan da kod pregleda terena razmotri mogućnost organizacije gradilišta i deponije materijala 
koji će se ugrađivati, da kod pristupanja izvođenju radova sagleda sve uslove i definiše način oranizacije izvođenja 
radova, da prema tome preduzme sve mere u cilju osiguranja radnika i konstrukcije, da radnike opremi  kvalitetnim 
i ispravnim odgovarajućim  sredstvima za ličnu zaštitu, da  za obezbeđenje  sigurnosnih uslova izvođenja radova na 
gradilištu pribavi blagovremeno sve nosive i radne skele, da sve sagledano ima u vidu kod formiranja cena za 
ponudu. 
  

Izvođač–ponuđač je dužan da kod pregleda i upoređenja projekata, građevinskog sa projektima svih instalacija 
konstatuje i blagovremeno usaglasi sve prodore instalacija u temeljnoj podnoj ploči, šahtovima, i da kod 
betoniranja u svežu betonsku masu ugradi kalupe sa odgovarajućim dimenzijama otvora , već prema dispoziciji. 

  

U cenama za ponudu treba obuhvatiti sav rad, materijal sa uobičajenim rasturom, sve nosive i radne skele, sve 
državne doprinose i dažbine  prema važećim propisima za izvođenje te vrste objekata i radova. 

  

Kod svih građevinskih i građevinsko zanatskih radova uslovljava se  upotreba kvalifikovane i stručne radne snage 
kako je to i opisano u pojedinačnim stavkama predmera. 

  
Objekat i celo gradilište izvođač treba da održava u najvećem redu i čistoći, a po završetku radova pre predaje 
objekta na upotrebu, sve neravnine izniveliše, teren očisti od svih  ambalaža,  gradjevinskog šuta i  i sve preda 
uredno. 
  
U slučaju da nastupi potreba za radovima koji nisu obuhvaćeni u ponudi i nemaju pogodbenu cenu, izvođač je 
dužan da za iste dobije odobrenje od predstavnika Investitora, utvrdi sa njim cenu i sve to uvede u građevinski 
dnevnik. 
  

Građevinski dnevnik i građevinsku knjigu voditi na osnovu postojećih važećih zakonskih propisa, svakodnevno 
upisujući potrebne podatke. 

  
 
 
 
 

5.  KERAMIČARSKI RADOVI 
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7.  RAZNI RADOVI 
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1. PRIPREMNI RADOVI 

              
1.1. Demontaža električnih instalacija u predmetnom delu 

objekta. Ovo obuhvata demontažu rasvetnih tela, demontaža 
priključnica i kablova i ostale nepotrebne elektroopreme 
zateknute na lica mesta. 
Prilikom ovih radova paziti da se ne oštete strujni krugovi 
napojnih kablova koji idu od GRO do ostalih razvodnih 
ormana u objektu. 

          

  Sve komplet kom. 1 x     

              

              
              

2. PROVODNICI 
              
2.1. Nabavka, isporuka, polaganje i električno povezivanje 

napojnog kabla tipa N2XH-J 5x6mm2. Kabel se polaže u 
zidu ispod maltera i u prostoru spuštenog plafona od GRO 
do RT-HP. 

          

    m 10 x     

              
              
2.2. Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih provodnika 

Ambulante hitne pomoći. Provodnici se polažu u zidu ispod 
maltera i u prostoru spuštenog plafona. 

          

2.2.1.  N2XH-O 2x1.5mm2 m 10 x     
2.2.2.  N2XH-J 3x1.5mm2 m 245 x     
2.2.3.  N2XH-J 4x1.5mm2 m 10 x     
2.2.4.  N2XH-J 3x2.5mm2 m 335 x     
  Sve komplet           

              

2.3. Izrada instalacije izjednačavanja potencijala: nabavka, 
isporuka i polaganje instalacionih provodnika tipa  N2XH-O 
1x6mm2. Kablovi se polažu u zidu ispod maltera i u 
prostoru spuštenog plafona. Provodnicima se povezuju sve 
slavine, radijatorske cevi i druge metalne mase sa PE 
sabirnicom u RT-HP. Stavka uključuje prosečnu dužinu 
provodnika od 12m i obujmicu (šelnu) za cev/slavinu. 
Obračun se vrši po mestu povezivanja. 

          

    kom. 10 x     
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3. SVETILJKE 
              
3.1. Nabavka, isporuka, ugradnja i električno povezivanje 

ugradnih LED panela 600x600mm, svetlosne snage 
Φ=3900lm, CCT=4000K, Ra>=80. Svetiljka je ekvivalentna 
tipu OMS GACRUX PRISMA LED 51W 3900lm 4000K 
87Ra. Montaža se vrši u spušten plafon tipa Armstrong. 
Svetiljka nosi oznaku S1. 

          

  Sve komplet kom. 26 x     
              

3.2. Nabavka, isporuka, ugradnja i električno povezivanje 
ugradnih LED panela, snage 10W, svetlosne snage 
Φ=1200lm, CCT=4000K, Ra>=80. Montaža se vrši u 
spušten plafon tipa Armstrong. Svetiljka nosi oznaku S2. 

          

  Sve komplet kom. 7 x     

              

3.3. Nabavka, isporuka, montaža i električno povezivanje 
reflektorske LED svetiljke snage 20W, IP65, VT-4731, V-
TAC. Montiraju se iznad ulaza u objekat na visini od 
cca2.5m od nivoa tla. Svetiljka nosi oznaku S3. 

          

  Sve komplet kom. 2 x     

              

3.4. Nabavka, isporuka, montaža i električno povezivanje 
protivpanične svetiljke, snage 8W, sa oznakama za pravac 
izlaza. Svetiljka nosi oznaku S4. 

          

  Sve komplet kom. 3 x     

              

              

4. ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA 
              
4.1. Nabavka, isporuka, montaža i električno povezivanje 

sledećih sklopova modularne elektroopreme, proizvođača 
Aling Conel ili ekvivalentno: 

          

1. montažna kutija φ60; prirubnica i maska širine 1M; 
jednopolna sklopka 10A,230V,1M; 

kom. 3 x     

2. montažna kutija φ60, prirubnica i maska 2M; 
dve jednopolne sklopke 10A,230V,1M; 

kom. 4 x     

3. montažna kutija, prirubnica i maska širine 3M; 
tri jednopolne sklopke 10A,230V,1M 

kom. 1 x     

4. montažna kutija, prirubnica i maska širine 3M; 
dve jednopolne sklopke 10A,230V,1M; 
jednopolna sklopka sa indikacijom,16A,230V,1M 

kom. 2 x     

5. montažna kutija φ60, prirubnica i maska širine 2M; 
1~ šuko priključnica 16A,230V,2M 

kom. 21 x     

6. montažna kutija, prirubnica i maska širine 2M; 
1~ šuko priključnica sa poklopcem 16A,230V,2M 

kom. 5 x     
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7. montažna kutija, prirubnica i maska širine 4M: 
dve 1~ šuko priključnice 16A,230V, 2M 

kom. 8 x     

8. montažna kutija, prirubnica i maska širine 7M; 
tri 1~ šuko priključnice 16A,230V,2M; 
jedna 1~ priključnica 16A,230V,1M 

kom. 4 x     

9. montažna kutija za pun zid, prirubnica i maska širine 2M, 
dve telefonske priključnice RJ12 6/2,2M 

kom. 1 x     

  Sve komplet           

              
4.2. Nabavka, isporuka i montaža uzidnih razvodnih kutija 

φ60mm i 100x100mm. 
          

  Sve komplet kom. 44 x     

              
4.3. Elektroinstalacioni materijal i pribor - šelne, obujmice,...           
  Sve komplet kom. 1 x     
              

              

5. RAZVODNI ORMANI 
              
5.1. Nabavka, isporuka i ugradnja u GRO, seta od 3 automatska 

prekidača karakteristika 32A,C,6kA, Schneider K60N. 
Automatski prekidači su za strujni krug napojnog kabla 
ambulante N2XH-J 5x6mm2 ili ekvivalentno 

          

  Sve komplet kom. 1 x     
              
5.2. Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, plastične razvodne 

table RT-HP, veličine 36 modula sa zaštitnim vratima. 
Visina montaže je cca2.2m od nivoa poda. Na ormanu 
označiti naziv ormana i sistem zaštite TN-C/S a u orman 
postaviti jednopolnu šemu izvedenog stanja. Sva oprema u 
ormanu treba da bude obeležena prema oznakama u 
jednopolnoj šemi. Orman i oprema moraju biti od 
renomiranih proizvođača - Schneider, Schrack, Eaton ili 
slično. Orman sadrži: 

  

1 x     

  -automatski prekidač 10A,6kA,C,1p,230V,50Hz,Schrack ili 
sl. 

kom. 6 x     

  -automatski prekidač 16A,6kA,C,1p,230V,50Hz,Schrack ili 
sl. 

kom. 22 x     

  -FID 25/0.03A,6kA,4P,Schrack ili sl. kom. 1 x     
  -DIN šine, natpisne pločice, bakarni češljevi, redne 

stezaljke, uvodnice, materijal za ožičenje i ostali sitan 
montažni materijal 

kompl. 1 x     

5.3. Ispitivanje izvedene električne instalacije od strane 
ovlašćene institucije, sa potrebnim merenjima prema članu 
193 PTN za električne instalacije niskog napona sa 
izdavanjem izveštaja Investitoru. 

          

  Sve komplet kom. 1 x     
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6. GROMOBRANSKA INSTALACIJA 
              
6.1. Nabavka, isporuka i montaža na krovni pokrivač (crep) 

prihvatnog voda gromobranske instalacije izrađenog od 
poc.čel.trake FeZn 20x3mm. Traka se polaže na 
odgovarajuće potpore za ravan krov. Stvarna dužina trake će 
se odrediti pregledom krovnog pokrivača. 

          

    m 20 x     
              
6.2. Nabavka, isporuka i montaža olučnih obujmica cca φ120.           
    kom. 11 x     
              
6.3. Povezivanje olučnih vertikala na postojeće spustne vodove i 

izvode za uzemljenje u KMS, preko olučnih obujmica i 
FeZn trake 20x3 (ili provodnika P/F-Y 25mm2). Pre ovog se 
postojeće neispravne obujmice odstranjuju. 

          

    kom. 11 x     
              
6.4. Nabavka, isporuka i montaža poklopaca za kutije mernih 

spojeva. 
          

    kom. 10 x     

              
6.5. Sanacija postojećih spustnih vodova (FeZn 20x3mm): 

polaganje potpora za zid i fiksiranje spustnih provodnika za 
iste. Lokacije su obeležene u grafičkoj dokumentaciji. 
Prosečna dužina po spustu je 8m. 

          

    kom. 4 x     
              
6.6. Povezivanje spustnih i prihvatnih vodova i oluka ostvarena 

olučnim stezaljkama. 
          

    kom. 4 x     
              

              

7. OSTALI RADOVI 
              

7.1. Izvođenje jednog telefonskog priključnog mesta u prijemnoj 
ordinaciji. Stavka obuhvata: 
-nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje telefonskog 
kabla tipa J-H(St)H 2x2x0.5 i 
-nabavku, isporuku, montažu i električno povezivanje 
modularne telefonske priključnice (montažna kutija za pun 
zid, prirubnica i maska širine 2M, dve telefonske 
priključnice RJ12 6/2,2M). 

          

    kom. 1 x     
              

7.2. Izrada i postavljanje nalepnica sa oznakom strujnog kruga na 
sve priključnice i sklopke, prema jednopolnoj šemi 
izvedenog stanja. 

          

    kom. 56 x     



 

16 
 

              
7.3. Glavni razvodni orman GRO:            

1. Odrediti presek dovodnog napojnog kabla (KPK-GRO), 
odrediti preseke svih odlaznih napojnih kablova od GRO 
naročito kablova za odeljenja Pedijatrije i Opšte službe, 
odrediti koji automatski prekidači napajaju koji deo objekta i 
obeležiti ih nalepnicama. Izraditi jednopolnu šemu prema 
postojećem stanju ormana. Jedan primerak JPŠ zalepiti u 
GRO a jedan predati Investitoru. 

kom. 1 x     

2. Merenje kvaliteta električne energije mrežnim analizatorom 
(stabilnost napona) u toku jednog radnog dana i predaja 
izveštaja Investitoru. 

kom. 1 x     

3. Ugradnja seta od 3 automatska prekidača karakteristika 
32A,C,6kA, Schneider K60N ili ekvivalentno i povezivanje 
na njih napojnih kablova RO-1D i RO-A. 

kom. 2 x     

  Sve komplet           
              
7.4. Razvodni orman Pedijatrije RO-1D:            

1. Izvršiti delimično prešemiranje ormara tako da strujni 
krugovi kritičnih potrošača ne idu preko FID sklopke. 
(Napomena-pitati zaposlene). 

kom. 1 x     

2. Zbog neodgovarajućeg preseka izvršiti zamenu dela 
napojnog kabla na delu trase od razvodne kutije do ormara 
RO-1D, ukupne dužine cca 6m. Kabel je položen u 
instalaciono crevo ispod maltera. Presek kabla će se odrediti 
u GRO (stavka 8.2.1.).  
Posle instalacije se zid dovodi u prethodno stanje. 

kom. 1 x     

3. Izvršiti proveru i eventualnu korekciju rasporeda potrošnje 
klima uređaja po fazama. 

kom. 1 x     

  Sve komplet           
              
7.5. Razvodni orman Opšte službe RO-A:            

1. Izvršiti zamenu postojeće FID sklopke sa FID sklopkom 
karakteristike 40A/30mA (proizvođač: GE, Schrack, 
Schneider, ETI ili ekvivalentno). Stara sklopka osetljivosti 
500mA se predaje investitoru. 

kom. 1 x     

2. Izvršiti delimično prešemiranje ormara tako da strujni 
krugovi kritičnih potrošača (frižideri) ne idu preko FID 
sklopke. 
(Napomena-pitati zaposlene). 

kom. 1 x     

3. Izvršiti proveru i eventualnu korekciju rasporeda potrošnje 
klima uređaja po fazama. 

kom. 1 x     

  Sve komplet           
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
 

  
Vodovod i kanalizacija 

 
I DEMONTAŽA I PROBIJANJE  

 
1. Demontaža svih sanitarnih uređaja. U cenu uračunati demontažu, 

utovar i transport na deponiju udaljenu 15 km. 
Obračun se vrši po komadu. 
WC šolje 
umivaonici 

kom 
kom 

2 

2 

 
2. Demontaža svih starih kanalizacionih i vodovodnih cevi. U cenu 

uračunati demontažu, utovar i transport na deponiju udaljenu 15km.  
Obračun se vrši paušalno. pauš 1 

 

3. Probijanje zidova prizemlja radi prolaska hidrantske cevi DN 52 mm. 
U cenu uračunati probijanje i zidarsku obradu otvora za sav rad i 
materijal. 
Obračun se vrši po komadu. 

kom 2 
 

4. Probijanjnj zidova na postojećim šahtovima radi priključnjlja novih 
kanalizacionih cevi.    
Obračun se vrši po komadu 
Ø160 mm kom 1 

 
5. Razbijanje podne konstrukcije u širini od 50cm. Podna konstrukcije 

je betonska debljine max20cm. U cenu uračunati razbijanje i odvoz 
šuta na deponiju udaljenu max. 15km od objekta. 
 Obračun po m'. m' 25,00 
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II PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 
 
 

1. 
 
 
 

 
Iskop zemlje II kategoriej unutar objekta za polaganje kanalizacionih 
i vodovodnih cevi. Širina rova je 0.5m, dok je dubina rova oko 0,8m 
Izvršiti iskop rova sa odlaganjem materijala na jednu stranu na 
minimalnom rastojanju 1m od ivice rova ili sa direktnim utovarom u 
prevozno sredstvo radi odvoza na deponiju. Iskop rova vršiti sa 
vertikalnim stranama koje se moraju osigurati od obrušavanja. Iz 
iskopanog materijala koji se kasnije koristi za zatrpavanje rova 
odstraniti kamenje korenje i krupno busenje. Pri izradi iskopa treba 
proveriti sve mere sigurnosti pri radu, kao i u slučaju vremenskih 
nepogoda da nedođe do oštećenja na obavljenim radovima. Količina 
iskopa za obračun, utvrđuje se merenjem stvarno izvršenog iskopa tla 
u sraslom stanju ili po izmenama koje odobrava  nadzorni organ. 
Obračun se vrši po m³. m' 28,00 

 
2.  

Fino planiranje dna rova sa nasipanjem peska duž rova 5cm ispod i 
10cm iznad cevovoda sa pažljivim nabijanjem peska oko cevi da se 
neoštete spojevi.  
Obračun se vrši po m³. 

m³ 7,20 
 

3. Zatrpavanje zemljom iz iskopa posle montaže cevovoda, a nakon 
ispitivalja cevovoda. Izvršiti zatrpavanje zemljom iz iskopa u 
slojevima od 30cm do potpune zbijenosti. 
Obračun se vrši po m³. m³ 12,00 

 
4. Odvoz preostale zemnje na gradsku deponiju sa utovarom u kamion i 

odvoženjem. 
Obračun se vrši po m³. m³ 16,00 
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III   BETONSKI RADOVI 

1. Izvedba revizionog okna kanalizacione instalacije, unutarnjih mera 
DN 100 cm. Dno, stenke i pokrovna ploča su od armiranog betona 
MB30, debljine 20 cm. Dubina okna uraditi prema postojećem stanju 
na terenu i padovima kanalizacione mreže ali ne niže od 60cm.  
Stavka obuhvata: iskop tla 3,5 m3, podložni beton MB10, 0,1 m3, 
izradu oplate 6 m2, dobavu i ugradnju betona MB30 2m3, dobavu i 
montažu betonskog železa     GA 240/360 i MAG 500/560 85 kg/m3, 
utovar i odvoz viška materijala na deponiju 3,5 m3, izvedbu 
vodonepropusnog tankoslojnog premaza na dnu i zidovima okna, 
dobavu i montažu liveno železnog okruglog poklopca s otvorom Ø 
600 mm (EN 124 B125) s zaptivkom izvedbu kinete na dnu okna od 
cementnog morta, dobavu i montažu približno tri livano železnih 
penjalica standard EN-124-A-15.  
Obračun se vrši po komadu. kom 1 

2. Izvedba vodonepropusnog vodomernog okna, unutarnjih mera 100 × 
100 cm.  Dno, stenke i pokrovna ploča su od armiranog betona 
MB30, debljine 20 cm. Dubina okna uraditi 100cm.  Stavka 
obuhvata: iskop tla 3,5 m3, podložni beton MB10, 0,1 m3, izradu 
oplate 6 m2, dobavu i ugradnju betona MB30 2m3, dobavu i montažu 
betonskog železa GA 240/360 i MAG 500/560 85 kg/m3, utovar i 
odvoz viška materijala na deponiju 3,5 m3, izvedbu 
vodonepropusnog tankoslojnog premaza na dnu i zidovima okna, 
dobavu i montažu liveno železnog okruglog poklopca s otvorom Ø 
600 mm (EN 124 B125) s zaptivkom , dobavu i montažu približno tri 
livano železnih penjalica standard EN-124-A-15.   
Obračun se vrši po komadu. 

kom 1 
 
 
IV VODOBOD I KANALIZACIJA 

1. Nabavka i montaža polipropilenskih vodovodnih cevi sa svim 
potrebnim fitinzima i spojnim materijalom. Jediničnom cenom 
obuhvstiti sve radove na m' položene cevi i uključujući izradu 
žljebova i otvora, izolaciju, ispiranje i dezinfekciju mreže, sa izradom 
atesta o tehničkoj i bakteriološkoj ispravnosti instalacije. 
Obračun po m'. 
Ø32 mm (1”) 
Ø25 mm (3/4”) 
Ø20 mm (1/2)” 

m' 
m' 
m' 

23,00 
7,00 
5,00 

 2. Nabavka i montaža čeličnih pocinkovanih vodovodnih cevi za sav 
hidrantski razvod u objektu  sa svim potrebnim fitinzima i spojnim 
materijalom. Jediničnom cenom obuhvatiti sav rad i materijal za m' 
položene cevi i sve opisano u predhodnoj stavci. 
Obračun po m'. 

m' 23 
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Ø50 mm  

 
3. Nabavka i montaža ventila na ograncima mreže i ispred svakog izliva 

tople i hladne vode. Svi ventili u sanitarnom čvoru sa horizontalnom 
kapom i rozetnom a na ograncima i vertikalama sa točkićem.  
Obračun po m'. 

Ø25 mm  kom. 1 
Ø20 mm  kom. 1 
Ø15 mm  kom. 8 

 
4. Nabavka i montaža svih PVC kanalizacionih cevi sa svim potrebnim 

fazonskim komadima i spojnim materijalom. U dnu svake vertikale 
iznad poda prizemlja da bude pristupačna postaviti revizioni fazonski 
komad.         Jediničnom cenom obuhvatiti sav rad i materijal za m' 
položene cevi, uključujući izradu žljebova i otvora i ponovnu 
popravku ispitivanja mreže odnošenje šuta van gradilišta i ostalo. 
Obračun po m'. 

Ø160 mm  m' 12,00 
Ø110 mm  m' 15,00 
Ø75 mm  m' 15,00 
Ø50 mm  m' 8,00 

 
5. Nabavka i montaža horizontalnog podnog slivnika sa ugrađenim 

sifonom i podnom rešetkom kvadratnog oblika. 
Obračun po komadu. 
Ø50 mm  kom. 2 

 
6. Izrada i montaža ventilacionih kapa od pocinkovanog lima sa 

izradom opšava na mestu prodora kroz krov. U cenu uračunati sav 
rad i materijal. 
Obračun po komadu. 

Ø100 mm  kom. 1 
 

7. Nabavka i montaža sudopere sa PVC sifonom.                                               
Obračun se vrši po komadu 

kom. 1 
 

8. Nabavka i montaža klozetske šolje sa niskomontažnim vodokotlićem, 
poklopcem, i držačem toalet papira sve iz iste garniture.         
Obračun se vrši po komadu kom. 2 
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9. Nabavka i montaža umivaonika od belog fajansa sa izlivnim i 
prelivnim ventilom i hromiranim sifonom. Uz umivaonik postaviti 
etažer, ogledalo i držač peškira, sve iz iste garniture.           
Obračun se vrši po komadu. 

kom. 5 
 

10. Nabavka i montaža jednoručne baterije. 
Obračun se vrši po komadu. 
-za umivaonik 
-za sudoperu kom. 

kom. 
5 
1 

 

11. Nabavka i montaža zidnog požarnog hidranta. Hidrant postaviti na 
zid na visini 1,50m. Hidrant je tipski proizvod u limenom ormariću 
sa plastičnim crevom i mlaznicom. 
Obračun se vrši po komadu. 

kom. 1 
 
12. Nabavka i montaža akumulacionog električnog bojlera pod pritiskom 

komplet sa fleksibilnim vezama, sigurnosnim ventilom sa grejačem 
2kw .       
Obračun se vrši po komadu. kom. 5 

 
13. Povezivanje vodovodne mreže na postojeću vodovodnu mrežu DN32 

na DN 40 
Obračun se vrši po komadu. kom. 1 

 
14. Povezivanje hidrantske mreže na postojeću unutrašnju hidrantsku 

mrežu.                     
Obračun se vrši po komadu. kom. 1 

 
15. Presecanje i blindiranje postojećeg priključnog cevovoda Ø32, u 

objektu kao i ispuštanje vode iz istog.      
Obračun paušalno. pauš 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 
 

IV RAZNI RADOVI 

 

1. Betoniranje podne ploče i trotoara betonom MB30 na mestima gde se 
pod rezao radi prolaska instalacija 
 Obračun po m³. 

 
 

m³ 

 
 

  2,50 

 
2. Uračunati razne nepredviđene radove. U cenu uračunati 5% od ukupe 

količine radova. 

 
 
 

REKAPITULACIJA 

  
I DEMONTAŽA I PROBIJANJE    
  

II PRIPREMNI ZEMLJANI RADOVI 
  

III BETONSKI RADOVI 
  

IV VODOVOD I KANALIZACIJA 
   

V RAZNI RADOVI 
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PREDMER I PREDRAČUN 

A. GREJNA TELA I PRIBOR 
LAMELA C: 
 
1. Nabavka i montaža čeličnih panelnih 

radijatora “JUGOTERM“ Gnjilane ili 
ekvivalentno  
sa čepovima, odzračnim slavinicama i 

odgovarajućim nosačima 

  

J22/600-400 kom. 7 
J22/600-500 kom. 3 
J22/600-700 kom. 1 
J22/600-800 kom. 1 
J11/600-400 kom. 2 

 
2. Nabavka i montaža radijatorskih 

ugaonih ventila sa predregulacijom 
i termo glavom 

  

 
NO 15 

 
kom. 

 
14 

3. 
  

Nabavka i montaža radijatorskih 
ugaonih zatvarajućih navijaka 

  

 NO 15 kom. 14 
 

4. Nabavka i montaža nosača 
za panelne radijatore 

kompl. 14 

 
5. Izrada i montaža duplih 

veza za radijatore 
kom. 14 
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B. CEVNA MREŽA I PRIBOR 
LAMELA C: 

 
1. Nabavka i montaža crnih cevi 

za razvod tople vode 
  

 NO 15 m' 72 
 NO 20 m' 48 
 NO 25 m' 24 
 NO 32 m' 24 

 

2. Spojni, zavarni i ostali pomoćni 
materijal, cevni lukovi, kiseonik 
disugas, vešaljke i slično, 50% od 
prethodne stavke. 

  
 
 

0,5 

 
3. Čišćenje čeličnom četkom i dvostruko  

miniziranje celokupne cevne mreže 
 

m2 
          

50 

 
4. Farbanje vidljive cevne mreže belim 

radijator lakom u dva premaza 
m2  50 

 

 
C. OSTALI RADOVI 

 
1. Demontaža postojećih grejnih tela 

sa odnošenjem do mesta odlaganja 
po želji Investitora u krugu objekta 

paušal. 1 

 
2. Pražnjenje instalacije lamele C paušal. 1 

 
3. Probijanje otvora kroz zidove i 

medjuspratnu konstrukciju sa montažom 
štucni od rebrastih 
PVC cevi na razvodne cevi, na mestima 
prodora i izrada prolaza ispod vrata 

 
 
 

kompl. 

 
 
 

16 

 
4. Hladna proba instalacije vodenim 

pritiskom od 7 bar. u trajanju od dva 
sata. 

kompl. 1 
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5. Topla proba instalacije sa regulacijom 
cevne mreže i grejnih tela OBAVEZNO 

kompl. 1 

 
6. Pripremno završni radovi 

sa primopredajom instalacije 
paušalno 1 

 
 

REKAPITULACIJA 
1. GREJNA TELA I PRIBOR 

 
 

2.  CEVNA MREŽA I PRIBOR 
 

 

3.  OSTALI RADOVI 
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IV 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75. и 76. 

Закона 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 
 
1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава  

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

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1,  тач. 1) Закона); 
 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1,  тач. 2) Закона); 

 
 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1, тач. 4) Закона); 

 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да немају 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити              
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76.  Закона, и то:  
 
а) пословни капацитет: 
 

- да је понуђач у претходне три године (2014, 2015. и 2016.) извршио радове на 
адаптацији, санацији или реконструкцији јавних објеката у вредности од 
6.000.000,00 РСД без ПДВ  
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б) кадровски капацитет: 
 
Да понуђач има у радном односу лице или радно ангажовано лице по другом основу у 
складу са Законом о раду, са лиценцом  

- 400, 410 или 411 за грађевинске и грађевинско-занатске радове 

- 414  за радове водовода и канализације 

- 450  за електроинсталатерске радове 

- 430 за радове термо-машинских инсталација  

Да понуђач има у радном односу лице или радно ангажовано лице по другом основу у 
складу са Законом о раду: 

- Једног возача камиона 

- Лице које поседује уверење о стручној оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду које издаје Министарство за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду. 

 

в) технички  капацитет:  
 
Да понуђач има у власништву, закупу или лизингу следећу  опрему/возила минимум : 
 

- једно доставно теретно возило- камион носивости минимално 6 t 
 

- два (2) доставна теретна возила – комби носивости минимално 1,2 t 
 

1.2 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
 

1.4  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: 
 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
Решење надлежног Привредног суда из регистра привредног субјекта 
 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 
 
Правна лица: 
 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење Основног суда на чијем подручју 
се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 
 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 
Предузетници и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта). 
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Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

• Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 
приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

• Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: 
Потписан и оверен Образац брoj 5. Изјава мора да буде потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране   

  овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 

 
а) за пословни капацитет: 
 

• потврда Наручиоца посла (Образац број 7.)    
 

 
б) за кадровски капацитет: 
 

• доставити фотокопију М/МА образца пријаве или копија уговора о ангажовању 
• копију личне лиценце одговорног пројектанта и 
• копију потврде Инжењерске Коморе Србије да је захтевана лиценца важећа 

 
-   За возача камиона: 

  
• доставити фотокопију М/МА образца пријаве или копија уговора о ангажовању 
• фотокопију возачке дозволе „Ц“ категорије 

 
-   За лице за безбедност и здравље на раду: 
 
• доставити фотокопију М/МА образца пријаве или копија уговора о ангажовању 
- фотокопију уверења о стручној оспособљености за обављање послова безбедности 

и здравља на раду које издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду. 
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в) технички  капацитет:  
 

• копије саобраћајних дозвола за моторна возила за које се издаје саобраћајна дозвола   
• копија уговора о власништву/закупу/лизингу наведених возила или 

копија пописне листе са обележеном опремом/возилима.  
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1, тач.1) до 4) 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.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, 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 понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 
Понуђач уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре није дужан 
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. став 1. 
тачка 1) до 4), 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 и да уз понуду достави Решење о упису у регистар понуђача 
које води Агенција за привредне регистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
тражени подаци јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ. 
Ако 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 се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази (члан 77.Закона), 
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. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 
о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу:  
 

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Трг Бранка Радичевића 1,  
21205 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  

са назнаком:  
,,Понуда за јавну набавку радова:  

Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  IV-1-3-5“ 
 

-НЕ ОТВАРАТИ” 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до дана 

05. 01. 2018. године до 09:30 часова  
Отварање понуда ће се вршити јавно, истог дана у просторијама наручиоца, 

канцеларија број 27, у 10:30 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 наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
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Понуда мора да садржи: 
 
1. 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“ 

- Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка 
понуда, потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно за све 
чланове групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће у 
поступку јавне набавке.  
 

2. Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и 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 или учесницима у 
заједничкој понуди у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике 
у заједничкој понуди. Тако попуњене, ископиране стране „обрасца понуде“ прилажу се 
уз „образац понуде“ ове конкурсне документације. (Образац 1.) 
 

3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 2.) 
 

4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 3.) 
 

5. Образац структуре цене (Образац 4.) 
 
6. Oбразац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона (Образац 5.) 

 
7. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац 6.) 

 
8. Потврда Наручилаца о квалитетно обављеном послу (Образац 7.) 

 
9. Доказе о испуњености услова , пословног, техничког и кадровског капацитета – 

додатних услова из конкурсне документације  
 

10. Средство финансијског обезбеђења- меницу за озбиљност понуде са пратећом 
документацијом  

 
11. Модел уговора 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 
 

Напомена:  
 
- Сви наведени Обрасци морају бити попуњени, оверени и потписани од стране 

понуђача 

 

- Образац понуде, Образац структуре цене и Образац трошкова припреме 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. 
 

- Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. 
став 2.Закона у случају групе понуђача морају бити потписани од стране овлашћеног 
лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверени печатима. 

 
 

4. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликован по партијама..  

 
4.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 
на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  

ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Трг Бранка Радичевића број 1, 
21205 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

са назнаком: 
„Измена понуде за ЈН радова: „ 

„Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  IV-1-3-5“ 
, редни број ЈН МВ IV-1-3-5- НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Допуна понуде за ЈН радова: Реконструкција „Капитално одржавање јавних 
објеката- амбуланта  IV-1-3-5“  - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Опозив понуде за ЈН радова„Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта   
IV-1-3-5“ или 

„Измена и допуна понуде за ЈН радова: „Капитално одржавање јавних објеката- 
амбуланта  IV-1-3-5“ – НЕ ОТВАРАТИ” 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
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5.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, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 
 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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 понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који садржи: 

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

• Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 
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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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
 
  Начин и рок плаћања: По привременим и окончаној ситуацији  у законском року на 
рачун извођача радова.  
 
8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење 
рока важења понуде на може мењати понуду.  
 
8.3. Захтеви у погледу начина, места и рока извршења услуге 
 
         Рок: 30 дана од дана увођења извођача  у посао  

Место извршења: Карађорђева број 15, 21 205 Сремски Карловци, К.П. 412, КО 
Сремски Карловци 

 
9. 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. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37 
 

10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Врста финансијских обезбеђења којима понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у 
поступку јавне набавке су: 

а) Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде - бланко соло 
меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица 
понуђача, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо у корист Општине Сремски Карловци, са назначеним износом од 5% од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму, копија ОП обрасца и доказ о регистрацији менице. Рок 
важења менице је колики је рок важења понуде назначио понуђач. Наручилац ће уновчити 
меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, 
опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не 
потпише уговор о јавној набавци; Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима 
није закључен уговор, на писмени захтев понуђача. 

 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
 

б) Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла-бланко соло 
меница- Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда 
наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница 
Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за 
регистрацију менице, оверену од своје пословне банке. Меница мора бити оверена 
печатом и потписана од стране овлашћеног лица за заступање.  
Уз  меницу мора бити достављено: 
А)менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив: 

• корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци,Трг Бранка Радичевића бр.1) 
• предмет јавне набавке „Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  IV-1 

3-5“) 
• износ на који се издаје (20% од укупне вредности уговора без ПДВ-а) 
• рок важности (30 (тридесет) дана дужи од истека рока важности уговора) 

Б)копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју  
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,  
В)ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и 
Г)доказ о регистрацији менице. 
 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 
бланко сопствене менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 
уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето 
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менично овлашћење - писмо не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од 
рокова које је одредио Наручилац, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. 
 
Пример меничног овлашћења: 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА / ПИСМА за добро извршење посла 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, 
„Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља), менични дужник  предаје  

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за добро извршење посла  

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК –  
ПРАВНО ЛИЦЕ: 

 

 
Седиште и адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески број: 

 

 
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 
Општина Сремски Карловци 

 
Седиште и адреса: 

 
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1 

 
Матични број: 

 
08139199 

 
Порески број: 

 
102828498 

 
Текући рачун: 

 
840-151640-41 

Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 
__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату. 

 Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за добро извршење посла коју је 
менични дужник поднео у поступку јавне набавке радова „Капитално одржавање јавних 

објеката- амбуланта  IV-1-3-5“                                                                               
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока важности уговора. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи 
менично овлашћење на износ од 
______________дин.(словима:___________________________________________) што представља 
20% без ПДВ од износа уговора који је Менични дужник уговорио.  
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и 
неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих 
банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа 
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чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа 
наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог 
Закона. 
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде дође до 
промене лица овлашћених за заступање,  лица овлашћених за располагање средствима са рачуна 
Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који 
евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
 
   Датум издавања овлашћења                                                     Потпис овлашћеног меничног             
                                                                                                                           дужника 

   МП     
        ____________________                                                      ____________________________                

 
в) Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року- 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  радова Наручиоцу преда 
бланко сопствену, соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора 
бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз 
меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од своје пословне 
банке. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање.  
Уз  меницу мора бити достављено: 
А)менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив: 

• корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.1) 
• предмет јавне набавке (ЈН МВ „Капитално одржавање јавних објеката- 

амбуланта  IV-1 3-5“)  
• износ на који се издаје (10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а) 
• рок важности (24 месеца од примопредаје радова) 

Б) копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,  
В) ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и 
Г) доказ о регистрацији менице. 
 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност бланко сопствене менице за отклањање недостатака у гарантном року мора да 
се продужи. Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за отклањање недостатака 
у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето менично овлашћење - писмо не може 
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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Пример меничног овлашћења: 

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА / ПИСМА за отклањање недостатака у 

гарантном року 

На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља), менични 
дужник  предаје  

 
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО за отклањање недостатака у гарантном року 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 
МЕНИЧНИ ДУЖНИК –  
ПРАВНО ЛИЦЕ: 

 

 
Седиште и адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески број: 

 

 
 
МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 
Општина Сремски Карловци 

 
Седиште и адреса: 

 
21205 Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића 1 

 
Матични број: 

 
08139199 

 
Порески број: 

 
102828498 

 
Текући рачун: 

 
840-151640-41 

 
 Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског 
броја: __________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних 
услова за исплату. 

Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за отклањање недостатака 
у гарантном року коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке– ЈН МВ 
„Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  IV-1 3-5“) 
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.Меница и менично овлашћење се издају са роком важности од 24 месеца од дана 
примопредаје радова.  
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 
односи менично овлашћење на износ од 
______________дин.(словима:___________________________________________) што 
представља 10% без ПДВ од износа уговора који је Менични дужник уговорио.  
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна 
Меничног дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за 
наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на 
рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о 
платном промету и прописима донетим на основу овог Закона. 
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде 
дође до промене лица овлашћених за заступање,  лица овлашћених за располагање 
средствима са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни 
промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
 
 
   Датум издавања овлашћења                                Потпис овлашћеног меничног   дужника 

                                                   МП     
__________________________                         _______________________________________ 
 
 
Напомена: Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај услов испуњавају    

заједнички. Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачима овај услов понуђач мора 

испунити самостално, док подизвођачи не морају испунити наведени услов. 
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12. 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 
  
• Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

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

средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs   и у Министарству 
пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26; 
http://www.mpzzs.gov.rs 

• Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавања, борачка и социјална питања, Београд, 
Немањина 22-26; http://www.minrzs.gov.rs/cir 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 
5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави 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 „Капитално одржавање 

јавних објеката- амбуланта  IV-1-3-5“ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
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13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 
15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.  
 
16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова. 
 
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 немају забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде. 
 
18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно свако заинтересовано лице које 
има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail: javnenabavkesk@gmail.com, факсом на број: 021/685 3076 или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
учеснике објављујући обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
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Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (ТРИ) дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чл. 63, став 2 Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а исте није отклонио. 
 

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели 

уговора, одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре 

доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права. 

 
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108 Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109 Закона, рок за подношење за заштиту права је 5 (ПЕТ) 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева, 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.  
 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара попуњавањем налога за уплату на следећи начин: 

• број жиро рачуна: 840-30678845-06, 
• позив на број: број или ознака ЈН поводом које се подноси ЗЗП 
• шифра плаћања: 153 
• сврха плаћања: такса за ЗЗП, назив наручиоца, број или ознака ЈН 
• прималац: Буџет Републике Србије 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 - 167 Закона 
 
20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Потребно је 
да потписник уговора исти заведе датумом потписивања и деловодним бројем. 
НАПОМЕНА: 
Понуђачи треба да понуду и све прилоге у понуди потпишу и овере печатом на означеним 
местима. Исто тако треба да испуне сва празна поља у табелама, каo и да попуне модел 
уговора (налази се у оквиру конкурсне документације), овере печатом и ставе потпис 
одговорног лица, чиме потврђују да се слажу са моделом уговора. Пожељно је да сви 
документи поднети уз понуду буду повезани траком - спиралом у целини и запечаћени, 
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни 
листови, односно прилози, а да се видно не оштете. 
Наручилац неће одбити прихватљиву понуду понуђача због формалних недостатак 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Образац број 1.  
 

Понуда бр _______од _________ за јавну набавку радова:  
„Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  IV-1-3-5“ 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
 
 

Адреса понуђача: 

 

 

 
 

Матични број понуђача;  
Порески идентификациони број  (ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:   
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  

 
Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 
 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
 
1) 

 

Назив подизвођача: 
 

  

Адреса: 

 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 
 

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт:  
 
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

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

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди 
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A. GRAĐEVINSKI RADOVI 
1 RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU  

ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA DEMONTAŽU I RUŠENJE 
Izvođač radova je i pored opisa pojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće  
zajedničke uslove. Cene sadrže sve radne operacije, troške materijala, pomoćni alat 
oplate i skele koje propisuju ``Normativi i standardi rada u građevinarstvu -  
Visokogradnji`` kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. U cenu obuhvatiti utovar i 
odvoz šuta do gradske deponije udaljenosti do 5 km. 
 

OPIS: 

JEDINIČNA CENA 
BEZ PDV 

UKUPAN IZNOS 
BEZ PDV 

1.1. 

Demontaža postojećih vrata 
i ostakljenih pregrada. 
Vrata demontirati 
skidanjem krila 
sa okova, vađenjem 
dovratnika i 
prenos do zajedničke 
prostorije u kojoj 
složiti demontirani 
materijal i čuvati 
dalje radi upotrebe. Sve 
prema zahtevu 
naručioca i nadzornog 
organa. 
Obračun po komadu. 
POS A, B, C, D, F 
POS G 

kom. 
kom. 

11 
2 

  

1.2. 

Skidanje podne obloge od 
Vinaz ploča. 
Ploče su lepljene na 
podlogu (cementna 
košuljica) 
skidanje komplet sa zidnom 
lajsnom, 
prenos skinutih ploča do 
zajedničke prostorije u 
kojoj 
složiti demontirani 
materijal i čuvati 
dalje radi upotrebe. Sve 
prema zahtevu 
naručioca i nadzornog 
organa. 
Obračun po m2. m2 11 

  

1.3. 

Rušenje pregradnih zidova 
d=10 cm, 
od ravnih gips ploča na 
metalnoj podkonstriukciji, 
Odnošenje na deponiju u 
okviru gradilišta ,  
slaganje i sortiranje po m2 9,00 
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vrstama i veličini 
Obračun po m2. 

 
1.4. 

Probijanje pregradnog zida 
od opeke, d=12cm, 
izvršiti podupiranje mesta 
na koje se  
probija otvor i istovremena 
izrada nadvratne 
grede od betona, 
dim.12/20cm, armirane sa 
4Ø12cm, sa uzengijama 
Ø8/20cm. 
Obračun po m2. 

 
 
 
 

m2 

 
 

 
 
 
 

4,00 

  

1.5. 

Probijanje i rušenje 
parapeta u  
konstruktivnim, fasadnim 
zidovima radi 
formiranja novog ulaza, u 
širini prozora. 
Obračun po m3. m3 1,00 

  

1.6. 

Razbijanje postojeće 
cementne košuljice 
nakon skidanja podne 
obloge, do sloja 
hidroizilacije 
i podloge na kojoj će se 
raditi nova cemenna 
košuljica. 
U cenu utačunati i utovar i 
transport šuta. 
Obračun po m3. m3 11,00 

  

1.7. 

Razbijanje postojećeg poda 
u vc- ima 
(liveni teraco) u ulaznom i 
prostoru buduće 
ostave (podna keramika).  
Šut utovarti i 
i odvesti na gradsku 
deponiju. 
Obračun po m3. m3 2,00 

  

UKUPNO 1. RADOVI NA DEMOTAŽI I 
RUŠENJU 
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2.BETONSKI RADOVI 

ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA BETONSKE RADOVE 
Izvođač radova je pored opisanih radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke  
uslove. Betonski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, statičkom proračunu 
i važećim pravilnicima.Cene sadrže sve radne operacije , utroške materijala i  
pomoćni alat, oplate i radne skele koje propisuju `` Normaivi i standardi  rada  
u građebinarstvu - Visokogrannja GN 400``, kao i ostale troškove  i zaradu preduzeća  
Beton će biti spravljen , transportova, ugrađen, negovan, isitivan na probnim 
uzorcima po odredbama koje proisuje važeći ``Pravilnik o tehničkim normativima 
za beton i armirani beton``. Ateste za beton obezbeđuje izvođač i to mora se testirati 
kvalitet betona min. Jednom serijom probnih kocki za temelje i temeljne zidove 
i po jednom serijom kocki za svaku tavanicu. 
 

OPIS: 

 
JEDINIČNA CENA 

BEZ PDV 

 
UKUPAN IZNOS 

BEZ PDV 

2.1. 

Betoniranje, popravljanje 
postojećih armirano  
betonskih podnih ploča 
prizemlja do d=10 cm, 
betonom MB20 sa 
predhodnom izradom 
``mršavog betona``, kao 
podloge. 
Obračun po m3 m3 13,00 

  

2.2. 

Izrada cementne košuljice 
d=5 cm od  
cementnog estrihta M 100, 
armirane sa Q-131, 
sa slojem PVS folije kao 
podloge. 
Obračun po m2 m2 122,00 

  

2.3. 

Betoniranje, popravljanje 
postojećih armirano  
betonskih trotoara, oko 
objekta,  do d=10 cm, 
betonom MB20 sa 
predhodnom izradom 
``mršabog betona``, kao 
podloge. 
Obračun po m3 m3 

 
 
 
 

5,00 

  

2.4. 

Nabavka, ugradnja i 
montaža armature. 

RA 400/500 
GA 240/360 

MAG 500/580 

kg 
kg 
kg 

100 
50 

380 

  

UKUPNO 3. BETONSKI RADOVI: 
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Količina armature data je projektantski , konačna količina 
biće data u detaljima armature. 

  

3 
ZIDARSKI RADOVI 

ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA ZIDARSKE RADOVE 
Izvođač radovaje pored opisa pojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove. Zidarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu i  
važećim standardima i pravilnicima. 
Cene sadrže sve radne operacije ,pomoćni alat, oplate i radne skele koje propisuju `` Normaivi i standardi  rada  
u građebinarstvu - Visokogrannja GN 301``, kao i ostale troškove  i zaradu preduzeća  
Zidovi će se zidati u prod. cem. malteru razmere 1:3:9, a unutračnji zidovi  
malterom razmere 1:3:9. 

 

OPIS: 
JEDINICNA CENA 

BEZ PDV 
UKUPAN IZNOS 

BEZ PDV 

3.1. ZATVARANJE POSTOJEĆIH OTVORA    

Zaziđivanje otvora prozora, 
nadsvetla i vrata u zidu 
d=12cm 
i 38cm  punom opekom 
MO 150 u produžnom 
malteru razmere 1:3:9. 
Obračun po m3 m3 3,00 

  

3.2. ZID NOVE ORDINACIJE   

Zidanje novih pregradnih 
zidova d=12 cm 
unutra punom opekom MO 
150 u produžnom 
cementnom malteru 
razmere 1.3:9. 
U cenu uračunati i izradu 
armirano 
betonskih serklaža - 
nadvratnika celom 
dužinom zida, širine kao i 
debljina zida 
i visine 20 cm. 
Obračun po m m2. 14,00 

  

3.3. 

POPRAVKA MALTERA NAKON RUŠENJA 
IPROLAZA INSTALACIJA, KAO I 
MALTERISANJE NOVIH ZIDOVA 

  



 

52 
 

Unutrašnje malterisanje 
zidova I plafona produžnim 
cementnim 
malteromrazmere 1:3:9. , u 
dva sloja, grubo i finosa 
predhodnim prskanjem 
betonskih povr 
šina retkim cementnim 
malterom. 
Obračun po m2 m2. 60,00 

  

 
UKUPNO 4. ZIDARSKI RADOVI: 

 

  

B. ZANATSKI RADOVI 
 

4STOLARSKI RADOVI 

ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA STOLARSKE RADOVE 

Izvođač radovaje pored opisa pojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove. Stolarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu, šemama 
stolarije i važećim standardima i pravilnicima. Cene sadrže sve radne operacije 
utročke materijala, pomoćni alat, oplate i radne skele koje propisuju ``Normativi 
i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 550``, kao i ostale utročke 
i zaradu preduzeća. 

OPIS: 
JEDINICNA CENA 

BEZ PDV 
UKUPAN IZNOS 

BEZ PDV 

4.1. SPOLJNA VRATA 

  

Nabavka i montaža novih, 
ulaznih,jednokrilnh vrata 
od PVC šestokomornih 
profila 
u beloj boji, krilo sa 
ispunom od presovanog  
termoizolacionog panela, 
delimično 
zastakljeno termopan 
staklom. 
POS 4, 125/200+90cm  kom. 1 
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4.2. 
 

Nabavka i montaža 
jednokrilnih ulaznihvrata  i 
pregrada od plastificiranih 
Alprofila u beloj boji, krilo 
od presovanog  
aluminijumskog panela ili 
medijapana. 
ZAMENA POSTOJEĆIH 
VRATA 
ostakljeno krilo: 
POS H dim.71/205 zid od 
opeke 12cm 
POS K dim.71/205 zid od 
opeke 38cm 
puno krilo: 
POS J dim.91/205 zid od 
opeke 38cm 
POS Ldim.91/205 zid od 
opeke 12cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
kom. 

 
kom. 

 
 

kom. 
 

kom. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4 
 

1 
 
 

2 
 

3 

  

 
UKUPNO 4. STOLARSKI RADOVI: 
 

  

 

5 KERAMIČARSKI RADOVI 
ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA KERAMIČARSKE  RADOVE 

 

Izvođač radovaje pored opisa pojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledećezajedničke uslove. 
Keramičarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu ,detaljima i važećim standardima i pravilnicima. 
Cene sadrže sve radne operacije,utroške materijala, pomoćni alat, oplate i radne skele koje propisuju `` 
Normativi I standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 501 ``, kao i ostale troškove I zaradu 
preduzeća. 

OPIS: 
JEDINIČNA CENA 

BEZ PDV 
UKUPAN IZNOS 

BEZ PDV 

5.1. 

Nabavka i postavljanje 
podnih keramičkihpločica 
prve klase, po izboru 
Investitrana lepak ili u 
malteru, sistem fuga na 
fugu. 
Cementni estrikt M 100. 
kao podloga za keramičke 
pločice, pre izrade 
cem.košuljice postaviti 
PVC foliju i termoizolaciju 
i `` Fibrin`` ili šulc pletivo. 
Obračun po m2. 
U LEPKU m2 122,00 
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5.2. 

Nabavka i oblaganje zidova 
keramičkim 
pločicama u visini od 
160cm i 210cm, domaće 
proizvodnje prve klase na 
lepak, sistem 
fuga na fugu. 
Obračun po  m2. 
visina 160cm od poda 
visina 210cm od poda 

 
 
 
 
 
 
 
 

m2 
 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

11,00 
39,00 

  

5.3. 

Nabavka i izrada sokle od 
keramičkih 
pločica visine 10 cm, 
domaće proizvodnje 
prve klase na lepak, sistem 
fuga na fugu. 
Obračun po m`. m`. 114,00 

  

 
UKUPNO 5. KERAMIČARSKI RADOVI: 
 

  

 
 

6 MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 
ZAJEDNIČKI OPŠTI USLOVI ZA MOLERSKO FARBARSKE  RADOVE 
Izvođač radovaje pored opisa pojedinih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće 
zajedničke uslove. Molersko farbarski radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu ,  
detaljima i važećim standardima i pravilnicima. Cene sadrže sve radne operacije, 
utroške materijala, pomoćni alat, oplate i radne skele koje propisuju `` Normativi i 
standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja GN 531 ``, kao i ostale troškove i 
zaradu preduzeća.  

OPIS: 
JEDINIČNA CENA 

BEZ PDV 
UKUPAN IZNOS 

BEZ PDV 

6.1. 

Bojenje zidova, sa 
struganjem stare farbe, 
bojama u tonu po izboru 
Investitora. U 
cenu uračunati sve potrebne 
predradnje, 
popravljanje i gletovanje 
postojećih površina. 
Obračun po  m2.  m2 362,00 

  

6.2. 

Bojenje zidova, sa 
struganjem stare masne 
farbe, 
bojama u tonu po izboru 
Investitora. U 
cenu uračunati sve potrebne 
predradnje,  m2 28,00 
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popravljanje i gletovanje 
postojećih površina. 
Obračun po  m2. 

6.3. 

Bojenje zidova, 
novomaltrisanih, 
bojama u tonu po izboru 
Investitora. U 
cenu uračunati sve potrebne 
predradnje, 
gletovanje i sl. 
Obračun po  m2.  m2 42,00 

  

6.4. 

Bojenje plafona, obloženih 
ravnim gipsom 
bojama u tonu po izboru 
Investitora. U 
cenu uračunati sve potrebne 
predradnje, 
gletovanje i sl. 
Obračun po  m2.  m2 8,00 

  

6.5. 

Bojenje fasade fasadnom 
bojom po izboru 
investitora, sa 
mestimičnom popravkom  
oštećenja na hirofi. 
Obračun po  m2.  m2 2,00 

  

 
UKUPNO 6. MOLERSKO FARBARSKI 
RADOVI: 
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7 RAZNI RADOVI 
 

OPIS: 
JEDINIČNA CENA 

BEZ PDV 
UKUPAN IZNOS 

BEZ PDV 

7.1. 

Nabavka i montaža 
spuštenog plafona 
tipa ARMSTRONG sa 
pripadajućom 
potkonstrukcijom. Table 
dim. 60h60 sm 
Obračun po  m2.  m2 119,00 

  

7.2. 

Izrada opšava od ravnih 
gips ploča d=12mm, 
podkonstrukcija od 
pocinkovanih profila 
odnosi se na opšivanje 
instalacija i sastava 
raster spuštenih plafona i 
zidova, 
u međuprostor konstrukcije 
ubacuje se sloj 
kamene vune d=5cm, kao 
zvučna izolacija. 
Obračun po  m2.  m2 8,00 

  

7.3. 

Nabavka i postavljanje 
revizionih otvora 
dimenzija 60x60 cm u 
gipsanim opšivkama 
instalacija.  
Obračun po komadu. kom 2 

  

7.4. 

Razni nepredviđeni radovi. 
5% vrednosti ugovorenih 
radova 
Obračun paušalno 

  

7.5. 

Završno čišćenje prostorija 
posle 
završetka svih radova. 
Obračun paušalno 

  

 
 
UKUPNO 7. RAZNI RADOVI: 
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R E K A P I T U L A C I J A 

OPIS: 
UKUPAN IZNOS 
BEZ PDV 

UKUPAN IZNOS SA 
PDV 

A. GRAĐEVINSKI RADOVI   
  

1. 
 
 RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU 

  

  

2. 
 
BETONSKI RADOVI 

  

  

3. 
 
ZIDARSKI RADOVI 

  

  

B. ZANATSKI RADOVI   
  

4. 
 
 STOLARSKI RADOVI 

  

  

5. 
 
KERAMIČARSKI RADOVI 

  

  

6. 
 
MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 

  

    

7. 
 
RAZNI RADOVI 

  

 
UKUPNO DINARA: 
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  ELEKTRO RADOVI               
1. PRIPREMNI RADOVI    

    
Jedinic
a mere 

količi
na  

Jedinična 
cena bez 
PDV    

Jedinična 
cena sa 
PDV    

 Ukupn
o bez 
PDV 

Ukupno sa 
PDV 

1.1. Demontaža električnih instalacija u predmetnom delu 
objekta. Ovo obuhvata demontažu rasvetnih tela, 
demontaža priključnica i kablova i ostale nepotrebne 
elektroopreme zateknute na lica mesta. 
Prilikom ovih radova paziti da se ne oštete strujni 
krugovi napojnih kablova koji idu od GRO do ostalih 
razvodnih ormana u objektu. 

          

   

  Sve komplet kom. 1 x        

                 

  PRIPREMNI RADOVI - SVEGA      

                 

                 

2. PROVODNICI    
                 
2.1. Nabavka, isporuka, polaganje i električno povezivanje 

napojnog kabla tipa N2XH-J 5x6mm2. Kabel se polaže 
u zidu ispod maltera i u prostoru spuštenog plafona od 
GRO do RT-HP. 

             

    m 10 x        

                 
                 
2.2. Nabavka, isporuka i polaganje instalacionih provodnika 

Ambulante hitne pomoći. Provodnici se polažu u zidu 
ispod maltera i u prostoru spuštenog plafona. 

             

2.2.1.  N2XH-O 2x1.5mm2 m 10 x        
2.2.2.  N2XH-J 3x1.5mm2 m 245 x        
2.2.3.  N2XH-J 4x1.5mm2 m 10 x        
2.2.4.  N2XH-J 3x2.5mm2 m 335 x        
  Sve komplet              

                 

2.3. Izrada instalacije izjednačavanja potencijala: nabavka, 
isporuka i polaganje instalacionih provodnika tipa  
N2XH-O 1x6mm2. Kablovi se polažu u zidu ispod 
maltera i u prostoru spuštenog plafona. Provodnicima se 
povezuju sve slavine, radijatorske cevi i druge metalne 
mase sa PE sabirnicom u RT-HP. Stavka uključuje 
prosečnu dužinu provodnika od 12m i obujmicu (šelnu) 
za cev/slavinu. 
Obračun se vrši po mestu povezivanja. 

             

    kom. 10 x        

                 

  PROVODNICI  - SVEGA      
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3. SVETILJKE    
                 
3.1. Nabavka, isporuka, ugradnja i električno povezivanje 

ugradnih LED panela 600x600mm, svetlosne snage 
Φ=3900lm, CCT=4000K, Ra>=80. Svetiljka je 
ekvivalentna tipu OMS GACRUX PRISMA LED 51W 
3900lm 4000K 87Ra. Montaža se vrši u spušten plafon 
tipa Armstrong. Svetiljka nosi oznaku S1. 

             

  Sve komplet kom. 26 x        
                 

3.2. Nabavka, isporuka, ugradnja i električno povezivanje 
ugradnih LED panela, snage 10W, svetlosne snage 
Φ=1200lm, CCT=4000K, Ra>=80. Montaža se vrši u 
spušten plafon tipa Armstrong. Svetiljka nosi oznaku 
S2. 

             

  Sve komplet kom. 7 x        

                 

3.3. Nabavka, isporuka, montaža i električno povezivanje 
reflektorske LED svetiljke snage 20W, IP65, VT-4731, 
V-TAC. Montiraju se iznad ulaza u objekat na visini od 
cca2.5m od nivoa tla. Svetiljka nosi oznaku S3. 

             

  Sve komplet kom. 2 x        

                 

3.4. Nabavka, isporuka, montaža i električno povezivanje 
protivpanične svetiljke, snage 8W, sa oznakama za 
pravac izlaza. Svetiljka nosi oznaku S4. 

             

  Sve komplet kom. 3 x        

                 

  SVETILJKE - SVEGA      

                 

                 

4. ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA    
                 

4.1. Nabavka, isporuka, montaža i električno povezivanje 
sledećih sklopova modularne elektroopreme, 
proizvođača Aling Conel ili ekvivalentno: 

             

1. montažna kutija φ60; prirubnica i maska širine 1M; 
jednopolna sklopka 10A,230V,1M; 

kom. 3 x        

2. montažna kutija φ60, prirubnica i maska 2M; 
dve jednopolne sklopke 10A,230V,1M; 

kom. 4 x        

3. montažna kutija, prirubnica i maska širine 3M; 
tri jednopolne sklopke 10A,230V,1M 

kom. 1 x        

4. montažna kutija, prirubnica i maska širine 3M; 
dve jednopolne sklopke 10A,230V,1M; 
jednopolna sklopka sa indikacijom,16A,230V,1M 

kom. 2 x        

5. montažna kutija φ60, prirubnica i maska širine 2M; 
1~ šuko priključnica 16A,230V,2M 

kom. 21 x        
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6. montažna kutija, prirubnica i maska širine 2M; 
1~ šuko priključnica sa poklopcem 16A,230V,2M 

kom. 5 x        

7. montažna kutija, prirubnica i maska širine 4M: 
dve 1~ šuko priključnice 16A,230V, 2M 

kom. 8 x        

8. montažna kutija, prirubnica i maska širine 7M; 
tri 1~ šuko priključnice 16A,230V,2M; 
jedna 1~ priključnica 16A,230V,1M 

kom. 4 x        

9. montažna kutija za pun zid, prirubnica i maska širine 
2M, dve telefonske priključnice RJ12 6/2,2M 

kom. 1 x        

  Sve komplet              

                 

4.2. Nabavka, isporuka i montaža uzidnih razvodnih kutija 
φ60mm i 100x100mm. 

             

  Sve komplet kom. 44 x        

                 
4.3. Elektroinstalacioni materijal i pribor - šelne, 

obujmice,... 
             

  Sve komplet kom. 1 x        
                 

  ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL I OPREMA - SVEGA      

                 

                 

5. RAZVODNI ORMANI    
                 
5.1. Nabavka, isporuka i ugradnja u GRO, seta od 3 

automatska prekidača karakteristika 32A,C,6kA, 
Schneider K60N ili ekvivalentno. Automatski prekidači 
su za strujni krug napojnog kabla ambulante N2XH-J 
5x6mm2. 

             

  Sve komplet kom. 1 x        
                 
5.2. Nabavka, isporuka i montaža nadgradne, plastične 

razvodne table RT-HP, veličine 36 modula sa zaštitnim 
vratima. Visina montaže je cca2.2m od nivoa poda. Na 
ormanu označiti naziv ormana i sistem zaštite TN-C/S a 
u orman postaviti jednopolnu šemu izvedenog stanja. 
Sva oprema u ormanu treba da bude obeležena prema 
oznakama u jednopolnoj šemi. Orman i oprema moraju 
biti od renomiranih proizvođača - Schneider, Schrack, 
Eaton ili slično. Orman sadrži: 

  

1 x     

   

  -automatski prekidač 
10A,6kA,C,1p,230V,50Hz,Schrack ili sl. 

kom. 6 x     
   

  -automatski prekidač 
16A,6kA,C,1p,230V,50Hz,Schrack ili sl. 

kom. 22 x     
   

  -FID 25/0.03A,6kA,4P,Schrack ili sl. kom. 1 x        
  -DIN šine, natpisne pločice, bakarni češljevi, redne 

stezaljke, uvodnice, materijal za ožičenje i ostali sitan 
montažni materijal 

kompl
. 1 x     

   

  Sve komplet       
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5.3. Ispitivanje izvedene električne instalacije od strane 
ovlašćene institucije, sa potrebnim merenjima prema 
članu 193 PTN za električne instalacije niskog napona 
sa izdavanjem izveštaja Investitoru. 

             

  Sve komplet kom. 1 x        
                 
  RAZVODNI ORMANI - SVEGA      
                 

                 

6. GROMOBRANSKA INSTALACIJA    
                 
6.1. Nabavka, isporuka i montaža na krovni pokrivač (crep) 

prihvatnog voda gromobranske instalacije izrađenog od 
poc.čel.trake FeZn 20x3mm. Traka se polaže na 
odgovarajuće potpore za ravan krov. Stvarna dužina 
trake će se odrediti pregledom krovnog pokrivača. 

             

    m 20 x        
                 
6.2. Nabavka, isporuka i montaža olučnih obujmica cca 

φ120. 
             

    kom. 11 x        
                 
6.3. Povezivanje olučnih vertikala na postojeće spustne 

vodove i izvode za uzemljenje u KMS, preko olučnih 
obujmica i FeZn trake 20x3 (ili provodnika P/F-Y 
25mm2). Pre ovog se postojeće neispravne obujmice 
odstranjuju. 

             

    kom. 11 x        
                 
6.4. Nabavka, isporuka i montaža poklopaca za kutije 

mernih spojeva. 
             

    kom. 10 x        

                 
6.5. Sanacija postojećih spustnih vodova (FeZn 20x3mm): 

polaganje potpora za zid i fiksiranje spustnih 
provodnika za iste. Lokacije su obeležene u grafičkoj 
dokumentaciji. Prosečna dužina po spustu je 8m. 

             

    kom. 4 x        
                 
6.6. Povezivanje spustnih i prihvatnih vodova i oluka 

ostvarena olučnim stezaljkama. 
             

    kom. 4 x        
                 

  GROMOBRANSKA INSTALACIJA - SVEGA      
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7. OSTALI RADOVI    
                 

7.1. Izvođenje jednog telefonskog priključnog mesta u 
prijemnoj ordinaciji. Stavka obuhvata: 
-nabavku, isporuku, polaganje i povezivanje 
telefonskog kabla tipa J-H(St)H 2x2x0.5 i 
-nabavku, isporuku, montažu i električno povezivanje 
modularne telefonske priključnice (montažna kutija za 
pun zid, prirubnica i maska širine 2M, dve telefonske 
priključnice RJ12 6/2,2M). 

             

    kom. 1 x        
                 

7.2. Izrada i postavljanje nalepnica sa oznakom strujnog 
kruga na sve priključnice i sklopke, prema jednopolnoj 
šemi izvedenog stanja. 

             

    kom. 56 x        
                 
7.3. Glavni razvodni orman GRO:               

1. Odrediti presek dovodnog napojnog kabla (KPK-GRO), 
odrediti preseke svih odlaznih napojnih kablova od 
GRO naročito kablova za odeljenja Pedijatrije i Opšte 
službe, odrediti koji automatski prekidači napajaju koji 
deo objekta i obeležiti ih nalepnicama. Izraditi 
jednopolnu šemu prema postojećem stanju ormana. 
Jedan primerak JPŠ zalepiti u GRO a jedan predati 
Investitoru. 

kom. 1 x        

2. Merenje kvaliteta električne energije mrežnim 
analizatorom (stabilnost napona) u toku jednog radnog 
dana i predaja izveštaja Investitoru. 

kom. 1 x        

3. Ugradnja seta od 3 automatska prekidača karakteristika 
32A,C,6kA, Schneider K60N ili ekvivalentno i 
povezivanje na njih napojnih kablova RO-1D i RO-A. 

kom. 2 x        

  Sve komplet              
                 
7.4. Razvodni orman Pedijatrije RO-1D:               

1. Izvršiti delimično prešemiranje ormara tako da strujni 
krugovi kritičnih potrošača ne idu preko FID sklopke. 
(Napomena-pitati zaposlene). 

kom. 1 x        

2. Zbog neodgovarajućeg preseka izvršiti zamenu dela 
napojnog kabla na delu trase od razvodne kutije do 
ormara RO-1D, ukupne dužine cca 6m. Kabel je 
položen u instalaciono crevo ispod maltera. Presek 
kabla će se odrediti u GRO (stavka 8.2.1.).  
Posle instalacije se zid dovodi u prethodno stanje. 

kom. 1 x        

3. Izvršiti proveru i eventualnu korekciju rasporeda 
potrošnje klima uređaja po fazama. 

kom. 1 x        

  Sve komplet              
   

 
  

             

7.5. Razvodni orman Opšte službe RO-A:               
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R E K A P I T U L A C I J A 
 

REDNI BROJ  

OPIS: 

 
Ukupan iznos bez 

PDV 

 
Ukupan iznos sa 

PDV 

1. 
PRIPREMNI RADOVI 
  

  

2. 
KABLOVI  I  PROVODNICI 
  

  

3. 
SVETILJKE 
  

  

4. 
ELEKTROINSTALACIONI 

MATERIJALI I OPREMA 
 

 
  

5. 
RAZVODNI ORMANI 
  

  

6. 
GROMOBRANSKA 

INSTALACIJA 
 

 
  

7. 
OSTALI RADOVI 
  

  

  
 UKUPAN IZNOS: 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

1. Izvršiti zamenu postojeće FID sklopke sa FID sklopkom 
karakteristike 40A/30mA (proizvođač: GE, Schrack, 
Schneider, ETI ili ekvivalentno). Stara sklopka 
osetljivosti 500mA se predaje investitoru. 

kom. 1 x        

2. Izvršiti delimično prešemiranje ormara tako da strujni 
krugovi kritičnih potrošača (frižideri) ne idu preko FID 
sklopke. 
(Napomena-pitati zaposlene). 

kom. 1 x        

3. Izvršiti proveru i eventualnu korekciju rasporeda 
potrošnje klima uređaja po fazama. 

kom. 1 x        

  Sve komplet              

                 
                 
  OSTALI RADOVI - SVEGA      
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PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

Vodovod i kanalizacija 
I  DEMONTAŽA I PROBIJANJE  

OPIS: Jedinica 
mere 

količina Jedinična cena 
bez PDV 

Ukupan iznos sa PDV 

1. Demontaža svih 
sanitarnih uređaja. U 
cenu uračunati 
demontažu, utovar i 
transport na deponiju 
udaljenu 15 km. 
Obračun se vrši po 
komadu. 
WC šolje 
umivaonici 

kom 
kom 

2 

2 

  

   
2. Demontaža svih starih 

kanalizacionih i 
vodovodnih cevi. U cenu 
uračunati demontažu, 
utovar i transport na 
deponiju udaljenu 15km.  
Obračun se vrši 
paušalno. pauš 1 

  

   

3. Probijanje zidova 
prizemlja radi prolaska 
hidrantske cevi DN 
52mm. U cenu uračunati 
probijanje i zidarsku 
obradu otvora za sav rad 
i materijal. 
Obračun se vrši po 
komadu. kom 2 

  

   
4. Probijanjnj zidova na 

postojećim šahtovima 
radi priključnjlja novih 
kanalizacionih cevi.    
Obračun se vrši po 
komadu 
Ø160 mm kom 1 
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5. Razbijanje podne 
konstrukcije u širini od 
50cm. Podna 
konstrukcije je betonska 
debljine max20cm. U 
cenu uračunati razbijanje 
i odvoz šuta na deponiju 
udaljenu max. 15km od 
objekta. 
 Obračun po m'. m' 25,00 

  

   

UKUPNO RADOVA ZA DEMONTAŽU I 
PROBIJANJE 

  

 
II PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI 

OPIS: Jedinica 
mere 

količina Jedinična cena 
bez PDV 

Ukupan iznos bez PDV 

 
1. 

 
 
 

 
Iskop zemlje II 
kategoriej unutar objekta 
za polaganje 
kanalizacionih i 
vodovodnih cevi. Širina 
rova je 0.5m, dok je 
dubina rova oko 0,8m 
Izvršiti iskop rova sa 
odlaganjem materijala 
na jednu stranu na 
minimalnom rastojanju 
1m od ivice rova ili sa 
direktnim utovarom u 
prevozno sredstvo radi 
odvoza na deponiju. 
Iskop rova vršiti sa 
vertikalnim stranama 
koje se moraju osigurati 
od obrušavanja. Iz 
iskopanog materijala 
koji se kasnije koristi za 
zatrpavanje rova 
odstraniti kamenje 
korenje i krupno 
busenje. Pri izradi 
iskopa treba proveriti 
sve mere sigurnosti pri 
radu, kao i u slučaju m' 28,00 
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vremenskih nepogoda da 
nedođe do oštećenja na 
obavljenim radovima. 
Količina iskopa za 
obračun, utvrđuje se 
merenjem stvarno 
izvršenog iskopa tla u 
sraslom stanju ili po 
izmenama koje odobrava  
nadzorni organ. 
Obračun se vrši po m³. 

 
2.  

Fino planiranje dna rova 
sa nasipanjem peska duž 
rova 5cm ispod i 10cm 
iznad cevovoda sa 
pažljivim nabijanjem 
peska oko cevi da se 
neoštete spojevi.  
Obračun se vrši po m³. m³ 7,20 

 

 
3. Zatrpavanje zemljom iz 

iskopa posle montaže 
cevovoda, a nakon 
ispitivalja cevovoda. 
Izvršiti zatrpavanje 
zemljom iz iskopa u 
slojevima od 30cm do 
potpune zbijenosti. 
Obračun se vrši po m³. m³ 12,00 

  

 
4. Odvoz preostale zemnje 

na gradsku deponiju sa 
utovarom u kamion i 
odvoženjem. 
Obračun se vrši po m³. m³ 16,00 

  

 

 
UKUPNO PRIPREMNIH I ZEMLJANIH RADOVA: 
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III   BETONSKI RADOVI 

OPIS: Jedinica 
mere 

Količina Jedinična cena 
bez PDV 

Ukupan iznos bez PDV 

1. Izvedba revizionog okna 
kanalizacione 
instalacije, unutarnjih 
mera DN 100 cm. Dno, 
stenke i pokrovna ploča 
su od armiranog betona 
MB30, debljine 20 cm. 
Dubina okna uraditi 
prema postojećem stanju 
na terenu i padovima 
kanalizacione mreže ali 
ne niže od 60cm.  
Stavka obuhvata: iskop 
tla 3,5 m3, podložni 
beton MB10, 0,1 m3, 
izradu oplate 6 m2, 
dobavu i ugradnju 
betona MB30 2m3, 
dobavu i montažu 
betonskog železa     GA 
240/360 i MAG 500/560 
85 kg/m3, utovar i 
odvoz viška materijala 
na deponiju 3,5 m3, 
izvedbu 
vodonepropusnog 
tankoslojnog premaza na 
dnu i zidovima okna, 
dobavu i montažu liveno 
železnog okruglog 
poklopca s otvorom Ø 
600 mm (EN 124 B125) 
s zaptivkom izvedbu 
kinete na dnu okna od 
cementnog morta, 
dobavu i montažu 
približno tri livano 
železnih penjalica 
standard EN-124-A-15.  
Obračun se vrši po 
komadu. kom 1 
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2. Izvedba 
vodonepropusnog 
vodomernog okna, 
unutarnjih mera 100 × 
100 cm.  Dno, stenke i 
pokrovna ploča su od 
armiranog betona 
MB30, debljine 20 cm. 
Dubina okna uraditi 
100cm.  Stavka 
obuhvata: iskop tla 3,5 
m3, podložni beton 
MB10, 0,1 m3, izradu 
oplate 6 m2, dobavu i 
ugradnju betona MB30 
2m3, dobavu i montažu 
betonskog železa GA 
240/360 i MAG 500/560 
85 kg/m3, utovar i 
odvoz viška materijala 
na deponiju 3,5 m3, 
izvedbu 
vodonepropusnog 
tankoslojnog premaza na 
dnu i zidovima okna, 
dobavu i montažu liveno 
železnog okruglog 
poklopca s otvorom Ø 
600 mm (EN 124 B125) 
s zaptivkom , dobavu i 
montažu približno tri 
livano železnih penjalica 
standard EN-124-A-15.   
Obračun se vrši po 
komadu. kom 1 

  

 

 
UKUPNO BETONSKIH RADOVA: 
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IV VODOVOD I KANALIZACIJA 

OPIS: Jedinica 
mere 

Količina Jedinična cena 
bez PDV 

Ukupan iznos bez PDV 

1. Nabavka i montaža 
polipropilenskih 
vodovodnih cevi sa svim 
potrebnim fitinzima i 
spojnim materijalom. 
Jediničnom cenom 
obuhvstiti sve radove na 
m' položene cevi i 
uključujući izradu 
žljebova i otvora, 
izolaciju, ispiranje i 
dezinfekciju mreže, sa 
izradom atesta o 
tehničkoj i 
bakteriološkoj 
ispravnosti instalacije. 
Obračun po m'. 
Ø32 mm (1”) 
Ø25 mm (3/4”) 
Ø20 mm (1/2)” 

m' 
m' 
m' 

23,00 
7,00 
5,00 

  

   
2. Nabavka i montaža 

čeličnih pocinkovanih 
vodovodnih cevi za sav 
hidrantski razvod u 
objektu  sa svim 
potrebnim fitinzima i 
spojnim materijalom. 
Jediničnom cenom 
obuhvatiti sav rad i 
materijal za m' položene 
cevi i sve opisano u 
predhodnoj stavci. 
Obračun po m'. 
Ø50 mm  m' 23 

  

   
3. Nabavka i montaža 

ventila na ograncima 
mreže i ispred svakog 
izliva tople i hladne 
vode. Svi ventili u 
sanitarnom čvoru sa 
horizontalnom kapom i 
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rozetnom a na 
ograncima i vertikalama 
sa točkićem.  
Obračun po m'. 

Ø25 mm  kom. 1   

Ø20 mm  kom. 1   
Ø15 mm  kom. 8   

   
4. Nabavka i montaža svih 

PVC kanalizacionih cevi 
sa svim potrebnim 
fazonskim komadima i 
spojnim materijalom. U 
dnu svake vertikale 
iznad poda prizemlja da 
bude pristupačna 
postaviti revizioni 
fazonski komad.         
Jediničnom cenom 
obuhvatiti sav rad i 
materijal za m' položene 
cevi, uključujući izradu 
žljebova i otvora i 
ponovnu popravku 
ispitivanja mreže 
odnošenje šuta van 
gradilišta i ostalo. 
Obračun po m'. 

  

Ø160 mm  m' 12,00   
Ø110 mm  m' 15,00   

Ø75 mm  m' 15,00   

Ø50 mm  m' 8,00   
   
5. Nabavka i montaža 

horizontalnog podnog 
slivnika sa ugrađenim 
sifonom i podnom 
rešetkom kvadratnog 
oblika. 
Obračun po komadu. 
Ø50 mm  kom. 2 
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6. Izrada i montaža 
ventilacionih kapa od 
pocinkovanog lima sa 
izradom opšava na 
mestu prodora kroz 
krov. U cenu uračunati 
sav rad i materijal. 
Obračun po komadu. 

  

Ø100 mm  kom. 1   
   
7. Nabavka i montaža 

sudopere sa PVC 
sifonom.                                               
Obračun se vrši po 
komadu kom. 1 

  

   
8. Nabavka i montaža 

klozetske šolje sa 
niskomontažnim 
vodokotlićem, 
poklopcem, i držačem 
toalet papira sve iz iste 
garniture.         
Obračun se vrši po 
komadu kom. 2 

  

   
9 Nabavka i montaža 

umivaonika od belog 
fajansa sa izlivnim i 
prelivnim ventilom i 
hromiranim sifonom. Uz 
umivaonik postaviti 
etažer, ogledalo i držač 
peškira, sve iz iste 
garniture.           
Obračun se vrši po 
komadu. kom. 5 

  

   

10 Nabavka i montaža 
jednoručne baterije. 
Obračun se vrši po 
komadu. 
-za umivaonik 
-za sudoperu 

kom. 
kom. 

5 
1 
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11 Nabavka i montaža 
zidnog požarnog 
hidranta. Hidrant 
postaviti na zid na visini 
1,50m. Hidrant je tipski 
proizvod u limenom 
ormariću sa plastičnim 
crevom i mlaznicom. 
Obračun se vrši po 
komadu. kom. 1 

  

   
12 Nabavka i montaža 

akumulacionog 
električnog bojlera pod 
pritiskom komplet sa 
fleksibilnim vezama, 
sigurnosnim ventilom sa 
grejačem 2kw .       
Obračun se vrši po 
komadu. kom. 5 

  

   
13 Povezivanje vodovodne 

mreže na postojeću 
vodovodnu mrežu DN32 
na DN 40 
Obračun se vrši po 
komadu. kom. 1 

  

   
14 Povezivanje hidrantske 

mreže na postojeću 
unutrašnju hidrantsku 
mrežu.                     
Obračun se vrši po 
komadu. kom. 1 

  

 

15 Presecanje i blindiranje 
postojećeg priključnog 
cevovoda Ø32, u 
objektu kao i ispuštanje 
vode iz istog.      
Obračun paušalno. pauš 1 

  

UKUPNO RADOVA ZA VODOVOD I 
KANALIZACIJU: 
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V RAZNI RADOVI 

OPIS: Jedinica 
mere 

kolicina Jedinična cena 
bez PDV 

Ukupan iznos bez 
PDV 

1. Betoniranje podne ploče i 
trotoara betonom MB30 
na mestima gde se pod 
rezao radi prolaska 
instalacija 
 Obračun po m³. 

 
 

m³ 

 
 

  2,50 

 

  

   
2. Uračunati razne 

nepredviđene radove. U 
cenu uračunati 5% od 
ukupe količine radova. 

  

 
 

UKUPNO RAZNIH RADOVA: 

  

 
 
 

REKAPITULACIJA 
VODOVOD I KANALIZACIJA 

 
OPIS: 
 

Ukupan iznos bez 
PDV 

Ukupan iznos sa PDV 

 
I 

 
DEMONTAŽA I PROBIJANJE  

  

    
II PRIPREMNI ZEMLJANI 

RADOVI 
  

    
III BETONSKI RADOVI   

    
IV VODOVOD I KANALIZACIJA   

    
V RAZNI RADOVI   

   

 
UKUPNO: 
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PREDMER I PREDRAČUN 

A. GREJNA TELA I PRIBOR 

LAMELA C: 

 

 
OPIS: 

Jedinica mere: Količina: Jedinična cena bez 
PDV: 

Ukupan iznos bez 
PDV: 

1. Nabavka i montaža 
čeličnih panelnih 
radijatora 
“JUGOTERM“ 
Gnjilane ili 
ekvivalentno  
sa čepovima, 
odzračnim 
slavinicama i 

odgovarajućim 
nosačima 

    

J22/600-400 kom. 7   
J22/600-500 kom. 3   
J22/600-700 kom. 1   
J22/600-800 kom. 1   
J11/600-400 kom. 2   

2. Nabavka i montaža 
radijatorskih 
ugaonih ventila sa 
predregulacijom 
i termo glavom 

    

 
NO 15 

 
kom. 

 
14 

  

3. 
  

Nabavka i montaža 
radijatorskih 
ugaonih zatvarajućih 
navijaka 

    

 NO 15 kom. 14   
4. Nabavka i montaža 

nosača 
za panelne radijatore 

kompl. 14   

5. Izrada i montaža 
duplih 
veza za radijatore 

kom. 14   

SVEGA A:                                        
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B. CEVNA MREŽA I PRIBOR 

LAMELA C: 

 
OPIS: 

Jedinica mere: Količina: Jedinična cena bez 
PDV: 

Ukupan iznos bez 
PDV: 

1. Nabavka i montaža 
crnih cevi 
za razvod tople vode 

    

 NO 15 m' 72   
 NO 20 m' 48   
 NO 25 m' 24   
 NO 32 m' 24   

 

2. Spojni, zavarni i 
ostali pomoćni 
materijal, cevni 
lukovi, kiseonik 
disugas, vešaljke i 
slično, 50% od 
prethodne stavke. 

  
 
 

0,5 

  

 
3. Čišćenje čeličnom 

četkom i dvostruko  
miniziranje 
celokupne cevne 
mreže 

 
m2 

          
50 

  

 
4. Farbanje vidljive 

cevne mreže belim 
radijator lakom u dva 
premaza 

m2  50   

   

SVEGA B:   

 
C. OSTALI RADOVI  

 
 

OPIS: 
Jedinica mere: Količina: Jedinična cena bez 

PDV: 
Ukupan iznos bez 

PDV: 
1. Demontaža 

postojećih grejnih 
tela 
sa odnošenjem do 
mesta odlaganja 
po želji Investitora u 

paušal. 1   
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krugu objekta 

 
2. Pražnjenje instalacije 

lamele C 
paušal. 1   

 
3. Probijanje otvora 

kroz zidove i 
medjuspratnu 
konstrukciju sa 
montažom štucni od 
rebrastih 
PVC cevi na 
razvodne cevi, na 
mestima prodora i 
izrada prolaza ispod 
vrata 

 
 
 

kompl. 

 
 
 

16 

  

 
4. Hladna proba 

instalacije vodenim 
pritiskom od 7 bar. u 
trajanju od dva sata. 

kompl. 1   

 
5. Topla proba 

instalacije sa 
regulacijom 
cevne mreže i grejnih 
tela OBAVEZNO 

kompl. 1   

 
6. Pripremno završni 

radovi 
sa primopredajom 
instalacije 

paušalno 1   

 
SVEGA C: 
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REKAPITULACIJA: 

 
OPIS: 

 
Ukupan iznos bez PDV 

 
Ukupan iznos sa PDV 

 
1. 

 
GREJNA TELA I PRIBOR 
 

  

 
2. 

  
CEVNA MREŽA I PRIBOR 
 

  

 
3. 

 
 OSTALI RADOVI 
 

  

 
UKUPAN IZNOS: 

  

 
 
 

Рок и начин плаћања: по привременим и окончаној ситуацији у законски 
предвиђеном року уплатом на на жиро-рачун Извођача радова.  
 
Рок важења понуде:_______________________________________ 

                                                  (минимум 30 дана од дана отварања понуда) 
 

 
Рок извршења предметне набавке:______________________________________ 
                                                      ( максимално 30 дана од дана увођења у посао) 
 
Место извршења: Карађорђева број 15, Сремски Карловци, објекат амбуланте, 
К.П. 412, КО Сремски Карловци  

 

 
        Датум:                                           М.П.                                      Потпис понуђача: 
 
_________________________                                                 _______________________ 

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

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

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде 
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VII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Образац број  2.  
 

 
У складу са чланом 88.став 1 Закона, понуђач__________________________, доставља 
укупан износ и структуру трошкова припремања понуде,како следи у табели, за јавну 
набавку радова:  
„Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  IV-1-3-5“ 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  
  
  
  
  
  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

 

 

      Датум:                                                     М.П.                                   Потпис понуђача 

_______________________                                                      __________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Образац број 3. 
 

 
 

   У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (назив понуђача) 
  даје:  
 
 

 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале радова:  
„Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  IV-1-3-5“ 
 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Датум:                                                  М.П.                                       Потпис понуђача 

_______________________                                                      __________________________ 

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

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 и оверена печам 
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IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

Образац број 4. 
 
 
  Понуда број: _________________ од ______________ године 

                            (уписати број      и       датум понуде) 
 
за јавну набавку мале вредности: радова: „Капитално одржавање јавних објеката- 
амбуланта  IV-1-3-5“ 
 
понуђача:  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Z B I R N A       R E K A P I T U L A C I J A 
 
  

OPIS: 
 

 
Ukupan iznos 

bez PDV 

 
Ukupan isnos sa 

pdv 
1. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI  RADOVI 

 
  

2. ELEKTRO RADOVI 
 

  

3.  VODOVOD I KANALIZACIJA 
 

  

4. TERMOMAŠINSKE INSTALACIJE 
 

  

 
UKUPAN IZNOS: 

 

  

Датум:                                                  М.П.                                       Потпис понуђача 

_______________________                                                      __________________________ 

 
Напомена: Понуђач мора да попуни сва поља, овери печатом и потпише Образац 
структуре цене, чиме потврђује да су тачни подаци који су у њему наведени. 
Уколико се подноси заједничка понуда, сви учесници у заједничкој понуди морају бити 
наведени. Сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни Образац, осим 
ако је у споразуму из члана 81, став 4. Закона о јавним набавкама наведен само један 
учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који је овлашћен за потписивање и 
оверавање овог обрасца. 
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X 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 Образац број 5. 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У  
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

Понуђач  ____________________________________________________________________ 

[навести назив понуђача] 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу 
 

И З Ј А В У 
 

 

у поступку јавне набавке „Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  
IV-1-3-5“  , испуњава све услове из чл. 75 Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијомза предметну јавну набавкуи то: 

 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији); 

 

 

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

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У  
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 
подизвођач____________________________________________                                                  
[навести назив подизвођача] 

 

у поступку јавне набавке радова: „Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  
IV-1-3-5“ испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 
дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 
 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 
 

 

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

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 

 

НАПОМЕНА: образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача. 
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XI   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

Образац број 6. 
 

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

 
 

 
ИЗЈАВУ 

 
 

 Понуђач/Подизвођач (заокружити)  _____________________________ у поступку јавне 
набавке мале вредности радова: „Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  
IV-1-3-5“, потврђује да је поштовао обавезе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                                        __________________ 
 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печат 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 
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XII  ПОТВРДА О КВАЛИТЕТНО ОБАВЉЕНОМ ПОСЛУ 

Образац број 7. 
 
 
 

НАЗИВ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА:  _____________________________ 
 
 Седиште: ___________________________________________________________ 
  
 Улица и број: ________________________________________________________ 
 
 Матични број: _______________________________________________________ 
  
 Порески број предузећа - ПИБ: _________________________________________ 
 
 Контакт особа: _______________________________________________________ 
 
 Број телефона: _______________________________________________________ 

 
У складу са чланом 77, став 2, тачка 2, подтачка (1) Закона о јавним набавкама, 

достављамо Вам: 
 

П О Т В Р Д У 
 

којом потврђујемо да је ______________________________ у ______. години, извршио 
радове на ___________________________________ (адаптацији, санацији или 
реконструкцији- уписати)  на јавном објекту ________________________________ и да је 
по том основу и закључен уговор, број ____________________ (датума: ___________ 
године) у укупној вредности од_____________________РСД без урачунатог ПДВ.  

 
Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у 
јавној набавци „Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  IV-1-3-5“, и у друге 
сврхе се не може користити. 
 

 

 

Место:__________________ 

 
                                                                                                                    ___________________     
Датум:__________________  (потпис одговорног лица) 
 
*Напомена: 

 

 

- Образац потврде копирати и доставити за сваког Наручиоца. 

 



 

85 
 

 

 
XIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

 
 
 
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 
 

1. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Трг Бранка Радичевића бр. 1, коју 
заступа Ненад Миленковић, председник (у даљем тексту: Инвеститор), МБР: 08139199 , 
ПИБ: 102828498 са једне стране и 
 
 
 

2. "_______________________ " ___________ , улица _________________ бр. ____, 
 
кога заступа директор __________________________________________________ 
матични број: _______________________________  
ПИБ број: ___________________________________  
број рачуна: _______________________________________________ који се води код 
банке:  
_____________________________________________ 
(у даљем тексту: Извођач) 
 
 
Наступа у заједничкој понуди са: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Наступа са подизвођачима: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора су „Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  IV-1-3-

5“ у свему према техничкој документацији и прихваћеној понуди понуђача 
број:___________ од ______________ 2017. године.  

Врста, количина и цена радова утврђени су у понуди   понуђача радова наведеној у 
ставу 1. овог члана. 
 
 
 

ВРЕДНОСТ РАДОВА 
 

     Члан 2. 
 
 Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи 

укупно _____________________ динара без ПДВ, односно ____________________ динара 
са ПДВ, а добијена је на основу јединичних цена и количина из Понуде Извођача број 
____________од ___.____.2017. године. 
 
  Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
цене елемената на основу којих је одређена. 

 
Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача.   
 
 
 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3. 
 
 
 
 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену по привременим и 
окончаној ситуацији у законски предвиђеном року, на рачун извођача радова.  

 
 
 
 
 
  

 



 

 

 
     РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 
Члан 4. 

 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ____-
(максимално 30 )  календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.  

Увођење у посао се врши у присуству овлашћених представника Наручиоца,  
Извођача и стручног надзора и констатује се записником. Датум увођења у посао, стручни 
надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено 
даном кумулативног стицања следећих услова : 

- да је Наручилац предао Извођачу  техничку документацију и грађевинску дозволу; 
- да је Наручилац  обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  
- да је Извођач Наручиоцу  доставио меницу за добро извршење посла; 
- да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и 

полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима 
трећих лица. 
 

 Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности оба Наручиоца.  
 
 
 
 

Члан 5. 

 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

− у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Извођача; 

− у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
− у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца; 
− у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач. 
 
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора,у писаној 

форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу  у року од два дана од 
сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за 
завршетак радова.  

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

Извођач радова је дужан да у уговореном року , без права на продужење уговореног 
рока изведе вишак радова до 10 %  од уговорених количина.  
 



 

 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад 
више извршиилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, 
а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 
уговореног рока због околности које су настале у време доцње.  
 
 
 

УГОВОРНА КАЗНА 
 

Члан 6. 
 

 Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 
дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно уговорене вредности за сваки 
дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности 
укупно уговорених радова. 
 

Наплата уговорне казне извршиће се, уз оверу надзорног органа, без претходног 
пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

 
Ако је Наручилац  због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, 

претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, 
односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и 
износ штете Наручилац  мора да докаже. 
 
 
 
 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
 
Члан 7. 
 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са 
важећим прописима, техничким прописима, и овим уговором, и да по завршетку радова 
изведене радове преда Наручиоцу . 

 
Ради извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, као и све друго неопходно за 
потпуно извршење радова који су предмет овог уговора. 
 
 
 
 



 

 

Извођач се обавезује : 
 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за 
ту врсту посла и у уговореном року;  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 
материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без 
права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава 
предвиђену динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 
складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих 
одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова 
до предаје радова Наручиоцима; 

- да се строго придржава мера заштите на раду; 
- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 
- да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике 

Србије, који регулишу ову област; 
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 
трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 
набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 
извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 
спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде 
неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 
опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач 
мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране  Наручиоца. 

 
 
 
 

 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 
Члан 8. 

  
Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, наручилац има 

обавезу да: 
- Да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и  3. овог 

уговора. 
- Да присуствује увођењу Извођача у посао; 
- Да врши обрачун ПДВ, подношење ПДВ пријаве као и плаћање ПДВ по свим 

испостављеним ситуацијама; 
- Да по завршетку радова прими наведене радове; 



 

 

- Да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача. 
 

 
 

 
 

МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

Члан 9. 
 
 
 

Сремски Карловци, ул. Карађорђева број 15, К.П. 412, КО Сремски Карловци, објекат 
амбуланте.  
 
 
 

МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 
 

Члан 10. 
  
 Извођач радова се обавезује, такође, да по закључењу уговора преда Наручиоцу 

бланко соло меницу за добро извршење посла, у висини од 20% од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење радова која мора бити евидентирана у Регистру меница Народне банке 
Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, 
оверену од своје пословне банке. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 
стране овлашћеног лица за заступање.  
Уз  меницу мора бити достављено 

а) менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив: 

• износ на који се издаје (20% од укупне вредности уговора без ПДВ-а) 
• рок важности (30 (тридесет) дана дужи од истека рока важности уговора) 

б)копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,  
в)ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и 
г) доказ о регистрацији менице  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ  
 

Члан 11. 
 

 
Бланко сопствена меница за отклањање недостатака у гарантном року- 

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  радова Наручиоцу преда 
бланко сопствену, соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року, која мора 
бити евидентирана у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз 
меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, оверену од своје пословне 
банке. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица за 
заступање.  
Уз  меницу мора бити достављено: 
А)менично овлашћење – писмо (попуњено и оверено), а које мора да садржи назив: 

• корисника (наручилац:Општина Сремски Карловци, Трг Бранка Радичевића бр.1) 
• предмет јавне набавке (ЈН МВ „Капитално одржавање јавних објеката- 

амбуланта  IV-1 3-5“)  
• износ на који се издаје (10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а) 
• рок важности (24 месеца од примопредаје радова) 

Б) копија картона депонованих потписа која је издата од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму,  
В) ОП образац (оверени потписи лица за заступање) и 
Г) доказ о регистрацији менице. 
 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност бланко сопствене менице за отклањање недостатака у гарантном року мора да 
се продужи. Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за отклањање недостатака 
у гарантном року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднето менично овлашћење - писмо не може 
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, 
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
МАЊАК И ВИШАК РАДОВА 

 
Члан 12. 

 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести 
стручни надзор и  Наручиоца у писаној форми. 

 
Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора 

мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.   
 
Цену извођења вишка радова која утиче на повећање уговорене вредности сноси 

Наручилац. 
Исплата вишка радова вршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из 

члана 1. овог уговора, на основу измене уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама. 

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

сагласност Наручиоца. 
 
Утврђени вишкови и мањкови радова представљају основ за измену Уговора. 

 
 
 
ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 
Члан 13. 

 
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног 

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

 
           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. 
овог члана, о томе обавесте Наручиоца.  

 
Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 

знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавесте Извођача. 
 
Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове на терет 

Наручиоца. 
 

 У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних 
непредвиђених радова, Извођачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико 



 

 

не поседује доказ да је истог  дана обавестио Наручиоца и доставио му писану сагласност 
стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са 
ставом 2. овог члана. 

 
 
ДОДАТНИ РАДОВИ 
 

Члан 14. 
 
Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором 

нису обухваћени, а који се морају извести . 
 
Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени 

и нису нужни за испуњење овог уговора. 
 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем 

додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни 
надзор и Наручиоца. 

 
Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке. 
 
Извођач нема права на извођење додатних радова без претходно закљученог 

уговора о извођењу додатних радова. 
 
Закључењем уговора о извођењу додатних радова из претходног става Извођач 

стиче право на наплату додатних радова, који нису уговорени овим уговором. 
 
Изведени додатни радови, без закљученог уговора, су правно невежећи. 
 
Цену извођења додатних радова сноси Наручилац. 
 
 

     РАСКИД УГОВОРА 
 

Члан 15. 
 

 Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према 
одредбама Закона о облигационим односима. 
 
 Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим 
уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да 
садржи разлог за раскид уговора. 
 
 У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од 
пропадања и да Наручиоцу преда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених 
материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекете изведеног објекта у два 



 

 

примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су 
уговорне стране дужне да сачине записник комисије о ставрно изведеним радовима и 
записник о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида 
уговора. 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
       Члан 16. 
 

 За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
општем управном поступку, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и 
изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике 
Србије. 

 
 

Члан 17. 
 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  
Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Новом 

Саду.  
 
 
 

Члан 18. 
 

Овај уговор се закључује под одложним условом а почиње да се примењује даном 
достављања банкарске гаранције из члана 11. и полиса осигурања из члана 12. Уговора. 

 
 

Члан 19. 
 

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

 
 
 
 

  
 
             ИЗВОЂАЧ                                                                                      ЗА НАРУЧИОЦА  
  Председник општине 

 

 
   Директор,                                                                                             Ненад Миленковић 

 



 

 

 
 

IX ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ   
Образац број 8. 

 
 
 
 

Изјављујемо да смо у датом термину од ____________године до _________године  у 
току радног времена, дана _________________године посетили локацију која је предмет 
јавне набавке: „Капитално одржавање јавних објеката- амбуланта  IV-1-3-5“ и стекли 
увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, па у складу са тим 
прихватамо  израду пројектно-техничке документације за укупно уговорену цену коју смо 
дали у понуди број  __________од  _________________. године.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                                                       ______________________ 
 
Назив понуђача                                                                                              Потпис                                                                     
чији је представник извршио посету           М.П.                  одговорног/овлашћеног лица                                
предметној локацији                                                                                    понуђача 
 
 
 
 
Датум______________________                                                __________________________ 

                                                                   М.П.                 Потпис представника наручиоца 
којим 

Место______________________                                  утврђује да је извршен обилазак 
објекта     
 
 
 
Напомена: обилазак локације је потребно најавити дан раније путем имејла: 

  milivoj.duvnjak@gmail.com, или на телефон: 063/8164148- Миливој Дувњак, шеф Одељења 
за инвестиције, имовину и грађевинско земљиште. Обилазак локације ће бити организована 
радним данима у времену од 10.00h  до 13.00h.  
 


