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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
ЈАВНА НАБАВКА – ГРАЂЕВИНСКИХ, ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА НА 

ПОЖАРНОМ  ОБЕЗБЕЂЕЊУ ЕЛЕКТРО КАБЛОВА-ДРУГА ФАЗА 

 

ВРСТА ПОСТУПКА: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

ЈНОП 002/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Датум и време: 

Крајњи рок за достављање понуда: 
 

21.07.2014.год. до 12 часова 

 

Понуде доставити на адресу : 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и 

омладину, Београд,  др Суботића 6а 

Јавно отварање понуда, обавиће се у 

просторијама Клинике за 

неурологију и психијатрију за децу 

и омладину,Београд, др Суботића 6а 

21.07.2014.год. у  13,00 часова 
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 и 

104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 967/020 и Решења о образовању 

комисије за јавну набавку  број  967/021 припремљена је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку радова – грађевински, грађевинско – занатски и 

електро радови на пожарном обезбеђењу електро каблова, ДРУГА ФАЗА 
 бр ЈНОП 002/2014 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3 

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 3 

3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),   КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 
ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА , МЕСТО ИЗВРШЕЊА 3 

4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 20 

5  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 25 

6.  ОБРАСЦИ 35 

7. ТЕНДЕРСКА    ДОКУМЕНТАЦИЈА 62 
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  1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1. Наручилац: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др 

Суботића 6а;  

1.2. Интернет страница Наручиоца је  : https://sites.google.com/site/decijaneuropsihijatrija/ 

 

1.3.  Лице за контакт : Иван Крнета;  

  

1.4.  Врста поступка јавне набавке: отворени поступак; Редни број јавне набавке: ЈНОП 

002/14 

 

 

 

2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ   РЕЧНИКА    

НАБАВКЕ 

 

2.1.1.  Предмет јавне набавке су: грађевински и грађевинско- занатски  и електро радови 

на пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза 

       ОРН : 50711000 – услуге поправке и одржавања електричних инсталација у зградама 

 

2.1.2.  Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци; 
 

 

2.2.  ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ није обликован по партијама 

 

 

 

3.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ),   

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА , МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА  

 

ОПШТИ ОПИС 

 

ГРАЂЕВИНСКИХ, ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ И ЕЛЕКТРО РАДОВА НА ПОЖАРНОМ 

ОБЕЗБЕЂЕЊУ ЕЛЕКТРО  КАБЛОВА ДРУГА ФАЗА КЛИНИКЕ ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И 

ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ            ул.Др. Суботића 6а Београд 

 

Сви ставови предмера и предрачуна радова подразумевају извођење сваке позиције рада у 

свему према плановима, техничком опису, статичком прорачуну, детаљима из пројекта, као и 

накнадним детаљима пројекта, важећим техничким прописима и упуствима надзорног органа и 

пројектанта, безусловно стручно и прецизно. 
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Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предмера и предрачуна 

морају бити обухваћени понуђеном ценом извођача. Цене уписане у предмеру и предрачуну 

радова су продајне цене извођача и оне обухватају све издатке за рад, материјал и са уобичајеним 

растуром, спољни и унутрашњи транспорт, скелу за извођење радова уколико иста одређене 

позиције радова није посебно прорачуном предвиђена, воду, осветљење, погонски материјал и 

енергију за машине, магацине за искладиштење материјала, привремене градилишне просторије, 

канцеларије, радничке просторије, привремене ограде око градилишта, заштитне надстрешнице, 

заштитна платна на скели, ознаке упозорења и др., режију извођења, доприносе, све државне и 

општинске дажбине, зараду извођача, као и све остале издатке условљене постојећим прописима 

за формирање продајне цене грађевинског производа укључујући ту и све издатке који потичу из 

посебних услова рада које предвиђају "просечне норме у грађевинарству". 

 Извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене цене у предмеру и 

предрачуну радова, изузев ако је у некој позицији предмера и предрачуна наведено да се 

известан рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији. Такође неће се признавати 

никаква накнада, односно доплата, на цене уписане у предмеру и предрачуну радова на име 

повећања нормираних вредности из "Просечних норми у грађевинарству". 

Обрачун и класификација изведених радова вршиће се према "Просечним нормама у 

грађевинарству" што је обавезно и за извођача и за инвеститора, уколико у описима појединих 

позиција овог  предмера и предрачуна није назначено другачије. Описи радова из "Просечних 

норми у грађевинарству" обавезни су за извођача уколико описом у појединим позицијама 

предмера и предрачуна нису допуњени. 

Општи опис дат је за једну врсту рада и материјал и обавезује извођача да све такве врсте 

радова изводе у појединим позицијама по том опису без обзира да ли се  у дотичној позицији 

позива на општи опис, осим у колико није у тој позицији другачије предвиђено. Код свих 

грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба квалитетног материјала 

према постојећим техничким прописима и опису одговарајућих позиција радова у предмеру и 

предрачуну. 

Уграђивање материјала мора да одобри представник инвеститора уз предходну сагласност 

пројектанта. Материјал мора бити првокласан, предвиђене врсте, уколико позицијом предмера и 

предрачуна није прецизан његов квалитет мање вредности. Сав материјал за који представник 

инвеститора констатује да не одговара погодбеном предмеру и предрачуну радова и општим 

условима и описима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта.  Уколико извођач, пак, 

покуша да исти употреби, представник инвеститора ће обуставити радове, а сви трошкови 

проистекли из обуставе радова пашће на терет извођача. 

За сваки материјал који се уграђује главни извођач или подизвођач морају предходно поднети 

надзорном органу атест надлежне овлашћене установе. У спорним случајевима материјал се има 

послати надлежном институту за испитивање материјала, чији је налаз меродаван и за 

инвеститора и за извођача. Ако извођач и поред негативног налаза института за испитивање 

материјала уграђује и даље неквалитетан материјал, инвеститор ће наредити да се одређени 

делови објекта или цео објекат поруше, а сва материјална штета од рушења пада на терет 

извођача радова без права рекламације и приговора на рушење о рушењу које у том смислу 

доносе инвеститор или грађевинска инспекција. Код свих грађевинских и грађевинско-занатских 

радова условљава се употреба радне снаге одговарајуће стручне квалификације како је то за 

позиције радова предвиђено у "Просечним нормама у грађевинарству". Извођач је дужан да на 

захтев инвеститора удаљи са градилишта сваког нестручног и несавесног радника. 
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Руководилац градилишта, као представник извођача, дужан је пре почетка сваког рада да 

благовремено затражи од пројектанта потребно објашњење планова и обавештење за све радове 

који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом. Ако извођач на своју руку, без добијеног 

одобрења или наређења представника инвеститора кроз грађевински дневник, неке радове изведе 

боље и скупље од предвиђеног квалитета, нема права да за исте захтева доплату. Зграду и 

градилиште током извођења радова извођач мора стално одржавати уредно и чисто, а по 

завршетку радова, пре предаје објекта. За технички преглед и примопредају извођач је дужан да 

цео објекат и грађевинску парцелу очисти од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и 

помоћних објеката. Сви прилази објекту, платои, степеништа и стазе, степеништа у објекту, као 

и подови у свим просторијама морају бити потпуно чисти, а такође и комплетна столарија, 

браварија, алуминијум, зидне, стаклене и кровне површине и санитарије у санитарним 

чворовима. Коловоз и тротоари очишћени у току извођења радова или услед транспорта морају 

се довести у исправно стање за технички преглед и примопредају објекта. Сви наведени завршни 

радови неће се посебно плаћати и морају бити обухваћени јединичним ценама извођачких радова 

у погодбеном предрачуну. 

Евентуалну штету коју би извођач у току изградње објекта учинио у кругу градилишта или на 

суседним зградама, дужан је да отклони и да се доведе у првобитно стање о свом 

трошку.Извођач је дужан да приликом извођења радова обрати посебну пажњу на постојање 

интернет мреже која је разведена. Посебно се скреће пажња извођачу да је једино он одговоран 

за сву евентуалну штету нанету својим непажљивим, неодговорним или нестручним радом 

суседним постојећим објектима.  

. У случају конструктивних измена, као и у случају повећавања, смањења или сторнирања 

појединих позиција радова из погодбеног предрачуна, настале вишкове или мањкове извођач је 

обавезан да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету, с'тим што ће му се 

било вишак или мањак обрачунати по погодбеним ценама. Извођач је дужан да усклади рад 

појединих подизвођача који самостално изводе поједине врсте радова, како једни не би оштетили 

радове других, а у колико би до тога дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду 

штете на рачун кривца. У противном трошкове за отклањање оваквих штета сносиће сам 

извођач. Ово се односи и на све сметње и штете које могу настати због непридржавања 

договореног редоследа и временског плана извођења појединих радова. Извођач је обавезан да 

пројектанту достави на увид узорке нових материјала на основу којих ће овај извршити избор, 

што се неће посебно плаћати већ улази у јединичну цену позиције. 

Поред свих привремених објеката који су извођачу потребни за извођење радова, извођач је 

дужан да обезбеди просторију за канцеларију надзорног органа и да је за време градње објекта 

одржава у реду уз потребно осигурање светла, огрева, чишћења, као и неопходног 

канцеларијског материјала. Уколико је извођачу потребно да ради организације градилишта и 

ускладиштења материјала, поред градилишне парцеле заузме још и суседна земљишта и тротоаре 

извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежних органа власти, односно од 

сопственика, с тим да потребне издатке за ово коришћење не може посебно да зарачунава 

инвеститору. Извођач радова је обавезан да изради елеборат заштите на раду на градилишту у 

свему према "Правилнику о заштити на раду у грађевинарству". Сви издаци око добијања ове 

документације падају на терет извођача. 

Грађевински дневник и грађевинску књигу  водиће извођач на основу постојећих законских 

прописа, свакодневно уписујући потребне податке које представник инвеститора свакодневно 

прегледа и оверава својим потписом на свакој страни. У случају погодбе по принципу "под 

кључ" извођач је обавезан да изврши предходну контролу количина радова датих у предрачуну. 

Саставни део уговора су поред ових општих услова, такође, и посебни услови инвеститора, 

постојећа техничка и законска регулатива, као комлетан елаборат техничке документације. 
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РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА 

 

Јединичном ценом је обухваћена демонтажа употребљивих елемената са предајом 

употребљивих елемената инвеститору. Јединичном ценом је обухваћен сав рад са коришћењем 

одговарајућих алата и машина, пропрема ХТЗ мера, утовар и одвоз шута на градску депонију. 

 

 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ 

 

Материјали: Материјал употребљен за зидање мора бити првокласан и мора бити сагласан са 

одговарајућим СРПС стандардима. 

Опека и опекарски производи: B. D1. 011DO B. D1.015/79, B. D1.016 IB. D1. 017/84 

креч: B. C1. 020/81        

цемент: B. C1. 009 I B. C1 011/82        

песак: B. B8. 040/82 I B. B8 042/84        

гипс: B. C1. 030        

Вода која се употребљава за справљање малтера мора бити чиста, без икаквих органских 

састојака који би могли штетно да утичу на квалитет малтера и мора одговарати одредбама 

важеђим СРПС стандардима. 

 

Зидање опеком: Израда мора бити стручна, са квалификованом радном снагом и у свему 

према важећим техничким прописима и просечним нормама у грађевинарству. Зидање изводити 

тачно према плановима, са правилним везама у потпуно хоризонталним редовима без ситних 

комада мањих од 1/4 опеке и такви комади не смеју се стављати један до другог у зид. 

Вертикалне и хоризонталне спојнице морају бити потпуно испуњене малтером, без шупљина. 

Малтер у спојницама не сме да буде дебљи од 10-12мм. Спољне фуге оставити празне у дубину 

од 15-20мм ради боље везе малтера при малтерисању зидова. Исцурели малтер из спојница 

окресати мистријом док је још свеж и такво место обрисати саргијом. За везу преградних зидова 

дебљине д=120мм (пола опеке) са масивним зидовима из таквих зидова у сваком четвртом реду 

испустити по пола опеке. За везу преградних зидова дебљине д=70мм (насатично зидана опека) 

са масивним зидовима, у таквим зидовима оставити жлеб дебљине 1/4 опеке целом висином 

зида. У висини надвратка, на цца 2,00м од пода, код зидова дебљине д=120мм израдити 

армирано-бетонски серклаж висине х=200мм, армиран са ≈2↓14 и узенгијама U↓6/250мм. У 

висини изнад врата, на цца 2,00м од пода, код зидова дебљине д=70мм израдити армирано-

бетонски серклаж висине х=200мм, армиран са ≈2↓14 и узенгијама U↓6/250мм. Везу зидова од 

опеке са армирано-бетонским зидовима и стубовима извести повезивањем жице пречника ↓3мм у 

сваком другом реду опеке са одговарајућим испуштеним везама из бетонских елемената. За 

зидање фасадних зидова фасадном опеком која се не малтерише, употребити само одговарајућу 

опеку оштрих, правих и паралелних ивица и уједначене боје. 

 

Приликом зидања водити рачуна:        

•  да се слог веза опеке који је пројектант одредио, доследно и коректно спроведе по целој 

површини зида        

•   да се опека, по потреби, сече машинским путем        

•  да фуге буду потпуно хоризонталне, однодно вертикалне и са континуалном ширином 

спојнице.        
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Сву унутрашњу столарију уградити сувом монтажом. Обрачун изведених радова извршити по 

м2 или м3, што ће бити дефинисано у предрачуну радова. Такође, ценом зидања предвиђена је 

израда извођачких детаља, којима се дефинише облик и начин обраде, као и  извођење свих 

отвора и жлебова за пролаз вертикалних водова канализације, централног грејања, електро 

инсталација, олучних цеви, димњачких канала и сл., са каснијим зазиђивањем опеком или 

крпљењем жљебова са рабацирањем и малтерисањем после завршне монтаже инсталација и за 

све ове радове се неће плаћати посебна надокнада. Начин обрачуна и плаћања биће у свему 

према општим условима за извођење грађевинских и грађевинско занатских радова, важећим 

просечним нормама у грађевинарству и одговарајућим тачкама предмера радова и то по м3 за 

масивне зидове и м2 за преградне зидове, уколико то посебним позицијама радова не буде 

другачије назначено. Отвори за врата, прозоре и преграде одбијају се од кубатуре комплетно са 

надвратном и надпрозорном гредом, с тим што прозорски зупци улазе у запремину зидања по 

целој дебљини зида по мерама уписаним у плану, смањење дебљине зида у прозорским нишама, 

уколико их има, неће се одбијати од обрачунате запремине зидања.       

 

Малтерисање: Малтер за малтерисање мора да одговара одредбама важећих СРПС стандарда. 

Са малтерисањем зидова почети тек када се објекат релативно слегне (након 2-3 месеца) и када 

се зидови потпуно осуше на одговарајућој температури амбијента. Пре почетка малтерисања 

спојнице зидова очистити и издубити најмање 15мм ради бољег пријањања малтера. Зидови 

морају бити чисти и суви, односно добро наквашени код малтерисања цементним малтером. 

Уколико је на зидним површинама избила шалитра, извођач је обавезан да на таква места пре 

малтерисања о свом трошку  четком очисти и опере раствором соне киселине у води у размери 

1:10. Све бетонске површине, било да су ливене или зидане (блокови), без обзира да ли је у 

одговарајућој позицији наглашено, морају се предходно испрскати ретким цементним малтером 

1:1, што се неће посебно плаћати, већ улази у цену позиције. Малтерисање извршити у два слоја 

укупне дебљине 20-25мм и то:        

•  први слој радити малтером који се справља од грубог, оштрог просејаног песка и        

• други, завршни слој, малтером који се справља од финог песка. Овај слој наноси се након 

што се први груби слој добро осуши.  

       

За израду другог, завршног слоја малтер мора да буде просејан кроз густо сито. Површине 

после малтерисања морају да буду равне и глатке без таласа, удубљења или испупчења, ивице 

могу бити праве и оштре или мало заобљене оборене по захтеву пројектанта, а углови на саставу 

зидова  и зидова са плафоном, чисти и прави. Постављање и скидање скела у просторијама, 

крпљење шлицева након постављања инсталација, чишћење просторија, прозора и врата од 

малтера и др., неће се посебно плаћати, већ улази у цену малтерисања. На споју зидова са 

стубовима или вертикалним серклажима унутар просторија, малтерисање цементним малтером 

ојачава се рабиц плетивом које се поставља тако да обухвата бетонски део и зид од опеке у 

појасевима од 150-250мм. У свему осталом, важе општи услови за извођење грађевинских радова 

и општи услови за занатске радове. Обрачун се врши по м2 стварно омалтерисаних површина 

зидова и плафона по одбитку отвора према важећим просечним нормама у грађевинарству. 

 

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

 

Све позиције изолатерских радова морају бити извршене стриктно и квалитетно на месту и 

према детаљу, како је пројектом предвиђено. За извођење изолатерских радова мора се 

ангажовати квалификована радна снага и одговарајући алати и набавити и прописно 

складиштити пре употребе, материјали који одговарају техничким прописима, нормативима и ЈУ 

стандардима. Само они радови који су изведени прописно  и у квалитету који је прописима и 

пројектом предвиђен и захтеван или уобучајено очекиван, узеће се у обрачун. Извођач је 

обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале које намерава да 
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набави и употреби при извођењу својих радова. Атести морају бити издати од стране установа 

овлашћених за ову врсту радова и не смеју бити старији од једне године почев од дана издавања 

атеста до дана када је извођач отпочео са извођењем ових радова на објекту. За оне материјале 

који нису дефинисани важећим југословенским стандардима извођач је дужан да прибави атесте 

који адекватно одговарају својој намени. Почетак и завршетак изолатерских радова обавиће се 

према динамици градилишта, а извођач је обавезан да учествује у изради исте, као и да обезбеди 

да о свему предходно и благовремено буде обавештаван надзор. Гарантни рок за све уговорене 

позиције изолатерских радова, осим за термо и хидро изолацију равних кровова, одређује се по 

важећим законским прописима. За израду термо и хидро изолације равних кровова, проходних и 

непроходних тераса, гарантни рок се одређује у трајању од 10 (десет) година, рачунајући од дана 

добијања употребне дозволе за објекат. 

 

Све уговорене позиције изолатерских радова изводиће се према пројекту и пројектантским 

условима, детаљима, термичком прорачуну и појединачним описима радова датих уз сваку 

позицију. На основу тога извођач ради своје детаље за извођење и описе технолошких и 

поступака заштите већ урађеног посла или фаза позиција радова који су предмет увида надзора и 

пројектанта, али уз пуну сопствену и професионалну легалну одговорност, уколико их 

пројектант или наручилац радова писмено прихватекао боље решење од онога које је 

индицирано у пројекту и описима из пројекта. Извођач је у сваком случају дужан да упозори 

пројектанта и наручиоца, пре подношења понуде, на евентуалне недостатке у детаљима и 

извођачким плановима, који могу утицати на квалитет радова и сигурност објекта и у договору 

са њима да изврши потребне измене и то пре почетка извођења изолатерских радова. Скреће се 

посебна пажња извођачу изолатерских радова да строго води рачуна о следећем:        

• изолатерски радови морају бити изведени само према техничким исправним детаљима, а 

у складу са важећим прописима, упуствима и провереним, опробаним, исправним и устаљеним 

начином рада, по времену који погодује извођењу тих радова или уз адекватну заштиту у случају 

наглих временских промена или у случају да дође до непогоде.        

• сви грађевински, занатски и други радови који предходе појединим изолационим 

случајевима или технолошким фазама, било да су у вези са њима или на други начин 

технолошки међузависни, чије упоредно или касније извођење ствара могућност да се изолација 

оштети морају се завршити пре њих, односно у одговарајућој технолошкој секвенци и то према 

предвиђеном, усаглашеном и прихваћеном редоследу.        

• пре почетка извођења изолатерских радова мора се проверити и констатовати исправност 

већ извршених грађевинских, занатских и других радова који би могли утицати на квалитет, 

сигурност и трајност изолатерских радова. О таквим својим могућим потребама извођач на време 

и у писменој форми обавештава главног извођача, који са своје стране, то и друге релативне 

технолошке процедуре ставља на увид надзору пре почетка радова, који предходе изолатерским 

радовима.        

• сви материјали предвиђени за уграђивање морају бити у сваком погледу исправни.      

     • неисправни материјали (оштећени, слепљени или који нису одговарајућег, прописаног 

квалитета), не смеју се складиштити, нити држати на градилишту, нити уграђивати.        

• изолатерски радови морају бити изведени тако да поједини делови и слојеви изолације, 

као и целокупне завршне позиције, морају у потпуности одговарати својој намени,  захтевима 

доброг квалитета, сигурности и дуготрајности.        

 

Слојеви хидроизолације не смеју се полагати на бетонску подлогу ако у бетону није завршен 

процес везивања и очвршћавања.        

 

Пре почетка извођења било које од уговорених позиција изолатерских радова, подлога се мора 

отпрашити и добро и пажљиво очистити од свих нечистоћа, невезаних честица прашине, 

евентуалних разних мрља од уља, масти, киселина и др. Уколико се не очисте и не отклоне, ове 

нечистоће ће образовати међуслој између подлоге и предвиђене изолације и на тај начин 
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спречити њихово чврсто повезивање. Осим тог уља и масти растварају битуменске материје, те 

убризгавају слабљење и пропадање изолације и угрожавају њену непропустљивост. Стога, 

чишћење подлоге обавити, по могућности индустријским усисивачем за прашину, а затим опрати 

раствором каустичне соде и воде или неким другим ефикасним и одобреним средством. Потом, 

подлогу обавезно опрати водом без обзира на порекло нечистоће и на суву површин нанети 

основни премаз. Ако то није другачије предвиђено у пројекту и одговарајућој документацији, као 

основни премаз употребљавати хладне битуменске премазе на бази органских растварача или на 

бази емулзије. Основни премаз изводи се хладним и течним материјалом, како би премаз што 

боље пенетрирао у поре и у најситније шупљине у подлози. Након наношења хладног 

битуменског премаза, разређивач испари, а на подлози остаје депонован танак слој битумена 

непромењеног састава са карактеристикама које је битумен омао још пре него што је битумен 

употребљен за производњу хладног премаза. Циљ основног премаза је да продирањем у подлогу 

конзервира површину конструкције. Основни премаз мора бити отпоран на промене температуре 

и атмосферске утицаје не сме се изводити на температури испод +8Ц, нити по кишном и хладном 

времену. Наношење основног премаза извести умерено тврдео четком, како би се олакшало да 

ретки, течни премаз битумена испуни поре и шупљине у подлози.        

 

Ако је површина подлоге јако рапава, онда је потребно да се основни премаз наносе из два до 

три пута. Сушење основног премаза под нормалним условима траје три до четри сата. Код 

хладног премаза и ако је ваздух засићен влагом ово сушење траје и до двадесетчетри сата. 

Потребно је да сваки слој основног премаза добро осуши пре него што се почне наношење 

следећог слоја. Основни премаз се може наносити и на влажну подлогу, али само ако се 

употребљавају материјали на бази емулзије. Под влажном подлогом подразумевају се оне 

површине које су услед атмосферских утицаја површински навлажене. Површинска влажност од 

атмосфеских вода испари и осуши се зајдно са водом из емулзије, па се на такав основни 

потпуно суви премаз може нанети предвиђена изолација. Поквашене и мокре површине (локве 

воде) нису погодна подлога за премазе. На таквим местима основни премаз не може да продре у 

подлогу и одлепиће се од површине на који је нанет. Осим тога, постоји потенцијална опасност 

да се премаз емулзије, услед већег процента воде, распадне на делове тј. на битумен и воду. 

Уколико су површине на које се наноси основни премаз на бази емулзија потпуно суве, пре 

наношења основног премаза треба их навлажити. При извођењу изолационих слојева поступити 

на следећи начин:        

• први слој пуних неперфорираних импрегнираних, битуменизираних, битуменом 

обложених или других изолационих трака полагати са преклопима ширине минимум 10цм и 

лепити их врућом битуменском масом по целој дужини.        

• други слој полагати тако да наставци буду померени за минимум 50цм у односу на први 

слој, а трећи слој полагати тако да се његови преклопи помичу за мин. 10цм од преклопа у првом 

слоју        

• полагање трака може се извести и тако да се сваки наредни слој помиче за 1/3 (трећину) у 

односу на предходни слој.        

 

Извођач је обавезан да примени поступак уваљавања трака омотавањем у наливени врућ 

битумен. На тај начин, омотавањем трака потискује се стално дебље наливени битуменски слој у 

који се трака чврсто утискује ваљком одређене тежине и то почев од средине ка крајевима по 

целој површини тако да ни најмањи део не остане не залепљен, као и да се спречи задржавање 

испод траке заробљеног ваздуха. На крајевима уз ободе, у угловима и код свих продора обавезно 

четком превући намаз битумена испод и изнад траке. Изолациона трака при полагању не сме да 

буде дужа од 5,00м. Траке се приликом настављања полажу на преклопима од мин. 10цм, који се 

лепе, такође, врућим битуменом. Полагањем трака на наведени начин постиже се уједначност 

покривања слојева, искључује се могућност набирања трака и на тај начин се смањују смичуће 

силе и отклања могућност стварања напрслина у слојевима и деформације на крајевима.       
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Код примене трака базираних на слојевима стакленог ткива повезаног врућим високо 

ставилним битуменом, настављање у подручју преклопа извести заваривањем на пламену пропан 

гаса, на начин који је технолошки исправан. Први слој битуминске заварене траке могу се 

полагати и поступком заливања битуменом уколико се то предвиди и нагласи у предрачуну 

радова. Перфориране и сличне траке не морају се полагати са преклопима, већ се могу 

сучељавати. Јединичне цене обухватају вредсност материјала који се уграђује, укључујући и 

отпадак који се ствара приликом кројења, израду, транспорт и уградњу, помоћни материјал, 

радну снагу, услуге грађевинске механизације, утрошак погонске електричне енергије и плина и 

друго. Обрачун по м2 или м' све по просечним нормама у грађевинарству. 

 

ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

 

Овим општим условима обухваћени су сви радови који се односе на све врсте покривања 

крова, опшивање лимом, као и израду и монтажу хоризонталних и вертикалних олука, 

вентилационих цеви, обраду отвора и сл. Лимарски радови обухваћени овим условима морају 

бити изведени у захтеваном квалитету, по свим важећим прописима и у складу са одредбама 

ових услова. Сви радови који предходе лимарским радовима морају бити у потпуности 

завршени, а потребан материјал допремљен по врстама и количинама на удаљености од 50м' од 

места уградње. Израда детаља браварије и извођачких цртежа представља обавезу извођача 

радова. По квалитету и димензијама лимови морају бити сагласни са одговарајућим SRPS 

стандардима, а у колико ових нема, морају поседовати атесте о испитивању. Помоћни-везивни 

материјали: калај, закивци, завртњи и друго морају, такође, бити сагласни са одговарајућим 

одредбама важећих прописа, као и да буду од одговарајућег аниткорозивног материјала или 

заштићени на одговарајући начин од штетних утицаја корозије. Просечне тежине материјала за 

лимарске радове узимају се из каталога произвођача. Уколико их нема, тежина ће се утврдити 

мерењем. Пре почетка радова извођач је дужан да усагласи своје детаље са пројектом, да 

провери све грађевинске елементе на које се лимарија причвршћује, као и да припреми лимарију 

од захтеваног материјала, која ће да одговара предвиђеном начину везивања и свим осталим 

захтевима. Делови различитих материјала не смеју доћи у непосредни додир, да би се спречило 

стварање галванских струја, корозије или других штетних утицаја. Сви елементи са 

причвршћавањем морају одговарати врсти лима и другим условима реалног окружења. Сасатави 

лимова и учвршћења морају бити тако изведени да елементи при топлотним променама могу  

несметано да дилатирају, а да при том остану непропусни за атмосферлије. Против штетног 

утицаја бетона, малтера или опеке, лимови се штите постављањем слоја непескиране тер хартије, 

што улази у цену позиције и неће се посебно обрачунавати. Количине извршених обрачунати на 

следећи начин:       

• покривање кровова по м2, мерено по косини        

• опшивање венаца, надзитка и атика-по м', мерено по спољној најдужој ивици        

• увале по крову по м', мерено по осовини увале        

• солбанци мерено  по м'        

• пошивање калканских и пожарних зидова по м2 развијене површине, по  м', мерено по    

ивици окапнице        

• пошивање кровних лежећих прозора-по комаду        

• водокотлићи, луле, вентилације и др.- по комаду        

• опшивање лимом испод олука по м', мерено по ивици окапнице        

• висећи и лежећи олуци по м', мерено по спољној ивици        

• вертикалне олучне цеви по м', мерено по осовини        

• дилатације мерено по м'        
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Јединичном ценом обухваћени су: набавка материјала, израда елемената са уобичајеним 

растуром, сви помоћни и везивни материјали, алат, спољни и унутрашњи транспорт, уградња, 

радна скела до 2,0м висине, заштита изведених радова до предаје инвеститору, плате и све остале 

дажбине. 

 

 

СТОЛАРСКИ РАДОВИ  

       

Овим општим описом обухваћени су сви услови за израду и уградњу фасадне и унутрашње 

столарије. Столарију радити према спецификацијама, шемама и детаљима овереним од стране 

пројектанта. Израда детаља столарије представља обавезу извођача. Након овере детаљних 

цртежа извођач је дужан да о свом трошку уради прототип унутрашње столарије, ако се ради о 

већој серији, односно узорак величине 500х500мм и то угаони део са штоком, ако се ради о 

мањем броју комада и да их, са атестима, прибављеним од надлежне установе, достави 

пројектанту на сагласност. Извођач стиче право на серијску производњу након усвајања 

протипова, односно узорака. Столарија која није атестирана не сме се уграђивати у објекат. У 

погледу изолационе моћи на звук сва столарија мора да задовољи захтеве из важећих прописа.  

      

Унутрашња столарија 

        

Материјал за израду штокова врата је елоксирани алуминијум, шток је подешавајући. Крила 

свих унутрашњих врата су у раму од масива (резана борова грађа) са испуном од папирног саћа и 

обостраном облогом од МДФ плоче природним фурниром и завршно лакирана фабричким 

поступком или су бојена акрилном бојом. Крило улазних врата у санитарни чвор такође је у раму  

од масива са испуном од папирног саћа и обостраном облогом од водоотпорног шпера или МДФ 

плоча, бојена акрилном бојом и лакирана у тону према усвојеном узорку, уколико појединачном 

позицијом није другачије одређено. Све покривне лајсне поставити након завршетка молерских и 

керамичарских радова. Уколико пре извшеног техничког пријема дође до оштећења боје или 

дрвета, бојење ће се извршити поново, скидањем и чишћењем боје са целог елемента и 

понављањем комплетног поступка бојења и лакирања. Столарију фабрички упаковати, 

транспортовати и на градилишту, до монтаже складиштити прописно упаковану.        

 

ПВЦ столарија    

     

ПВЦ столарију радити од ПВЦ профила и то спољну од петокоморних а унутрашњу од 

трокоморних. Радионичке цртеже ради извођач после договора са пројектантом и узимања мера 

на лицу места. ПВЦ столарија мора имати прописане термо и звучне карактеристике и да се 

крила лако и сигурно отварају и затварају. Такође треба да се лако одржава и има солидан 

естетски изглед. На месту крила у штокове уградити гумене дихтунге. Окови су метални, 

високог квалитета. Уколико има застакљених делова, стакло мора бити одговарајућих 

карактеристика према месту уградње. На градилиште се допрема комплет готова и уграђује 

сувом монтажом (пур пена и сл.). Јединичном ценом по комаду обухватити комплетну израду, 

транспортне трошкове, монтажу, везни материјал, ХТЗ мере. 
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КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

        

Ови општи услови су саставни део описа по појединим позицијама радова и односе се на 

облагање зидова и подова свим врстама керамичких плочица унутар објекта и изван њега. 

Керамичарски радови морају бити изведени тако да буду задовољавајућег квалитета, уз 

ангажовање одговарајуће радне снаге, а у складу са важећим SRPS стандардима и техничким 

прописима за извођење ове врсте радова. Сав материјал који се уграђује у објекат мора бити нов 

и неупотребљиван, осим ако појединачним описом радова није предвиђено другачије и мора да 

одговара постојећим SPRS стандардима за квалитет и димензије. По потреби, а према захтевима 

из пројекта или другим описима, керамичке плочице и везиво морају да буду кисело отпорни. 

Уколико за одређене плочице не постоји стандард, за исте се мора прибавити атест надлежне 

установе Института за испитивање материјала РС (или друга овлашћена организација), којим се 

морају потврдити следеће карактеристике: 

        

• да су ивице оштре, праве, паралелне и неоштећене,        

•  да плочице не садрже никакве растворљиве соли или друге штетне састојке,        

• да им је видљива површина без зареза и мехурића,        

• да им је боја уједначена,        

• да је упијање воде у границама предвиђеним  SPRS за одговарајућу врсту плочица,        

• да су, по потреби, кисело отпорне. 

        

Везивни материјали 

        

Везивни материјали-цементни малтер и лепак морају по квалитету да одговарају, такође,  

SPRS што се доказује одговарајућим атестима. Цементни малтер или лепак морају бити нанети у 

нормативима прописаној или проспектом произвођача предвиђеној дебљини, тако да обезбеђују 

потпуно и трајно пријањање керамике за подлогу и не смеју променити нити оштетити подлогу. 

Цементни малтер мора бити припремљен и израђен од мешавине цемента и песка и по потерби 

са додатком неког средства за убрзање везивања, пластифицирање и по потреби обезбеђена да 

буде отпоран на штетно дејство киселе средине. Адитиви за убрзавање везивања малтера или 

пластификатори не смеју изазивати никакве штетне последице услед хемијских утицаја 

изазваних при додиру подлоге са осталим материјалима који се уграђују. Вода мора бити чиста, 

не сме да садржи никакве састојке који би штетно деловали на подлогу, керамичке или масу за 

заптивање. Лепак за лепљење керамичких плочица мора бити декларисан за одређену врсту 

радова и атестиран у овлашћеној установи. Чврстоћа на смицање плочица у равни зида мора да 

буде мин. 3 кр/цм2. Произвођач мора дати детаљна упуства за примену лепила, као и за потребне 

предрадње којих се извођач мора стриктно придржавати.         

 

Заптивни материјали 

        

Заптивни материјали који служе за заптивање спојница морају одговарати својој намени и 

морају се користити стриктно по упуству произвођача. Пре фуговања сачекати да се везивни 

материјали и подлога потпуно стегну, а потом проверити дубину и чистоћу спојница. Спојнице 

испунити у свему према пројекту и детаљу, а након фуговања плочице очистити од вишка 

материјала. Кад се спојнице потпуно осуше, плочице полирати сувом крпом. За одређивање 

ширине спојница између керамичких плочица употребити ПВЦ крстиће који се пре фуговања 

морају обавезно уклонити.        
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Припрема подлоге 

        

Пре почетка радова обезбедити да подлога буде омашћена и припремљена за прихватање 

везивног средства и облоге од керамичких плочица. Код облагања зидова плочицама у 

цементном малтеру бетонске зидове предходно орапавити пиковањем и испрскати цементним 

млеком, а код зидова од опеке зидне спојнице издубити и површине испрскати ретким 

цементним малтером од просејаног шљунка гранулације до 4мм, размере 1:1. Код облагања 

зидова плочицама на лепку обезбедити да подлога од цементног малтера буде неоштећена, 

довољно равна за прихватање везивног материјала, чиста, орибана благим раствором детерџента, 

да би се уклониле све нечистоће, добро испрана чистом водом и сува. Подлога за постављање 

подних плочица у цементном малтеру мора бити на коти која обезбеђује израду потребне 

дебљине цементног малтера. Малтер је размере 1:3, у слоју мин. 20мм и макс. 30мм, равна са 

дозвољеном толеранцијом "10мм, мерено летвом L=4,0м, сува и чиста. Подлога за полагање 

подних плочица лепљењем мора да буде сува, чиста и равна, са дозвољеним одступањем од 

пројектоване коте "3мм, мерено летвом дужине L=4,0м. Облагање зидова и подова у 

унутрашњости објекта започети након што су просторије омалтерисане, постављени рамови за 

столарију и браварију, а све врсте инсталација спроведене и испитане. Облагање зидних 

површина извести потпуно равно и вертикално, без таласа са спојницама мин.2мм ширине. 

Хоризонталне спојнице пратити по целом обиму просторије, а вертикалне извести на висак. Све 

ивице, такође, морају бири вертикалне. Полагање плочица отпочети тек после одговарајућих 

прорачунавања и уклапања њихових димензија у систем фуга према захтеву пројектанта. Код 

великих просторија дуж  споја са зидовима први ред плочица поставити у облику благе риголе 

чија је изводница до зида нижа за дебљине плочице, тако да се вода од кондеза који се хвата на 

зидовима и поду објекта каналише и слива према подним решеткама. Облагање почињати са оба 

краја зида целом полчицом, тако да сечена плочица буде у средини зида.        

 

Сечена плочица не сме бити мања од 1/2 целе плочице. У случајевима где се то не може 

избећи, потребно је сећи два вертикална реда плочица. Пре почетка посла извођач је дужан да 

геодетски сними површине на којима ће се плочице полагати и да сачини план, редослед и  

утврди начин полагања плочица, о чему је дужан да пре почетка извођења упозна надзор. 

Облагање зидова у санитарним чворовима вршиће се у цементном малтеру без обзира да ли се 

ради о зидовима од опеке или бетона, уколко предрачуном није предвиђено другачије. Висина 

облагања зидова у санитарним чворовима биће до плафона уколко предрачуном радова није 

предвиђено другачије. У случају када су просторије са спуштеним плафонима, плочице се 

полажу до на 50мм изнад доње коте спуштеног плафона. Облагање зидова у кухињи вршиће се 

одговарајућим лепком преко омалтерисане или бетонске подлоге. Висина облагања зидова у 

кухињи биће х=600мм изнад кухињских елемената, уколко уколко предрачуном није предвиђено 

другачије. Поплочавање подних површина извести равно, без таласа и грбина, са потпуно равним 

површина или у нагибу на местима где је то пројектом предвиђено. Дозвољена одступања код 

подова у односу на коту пода "3мм мерено летвом дужине 5,0м. Плочице полагати у цементном 

малтеру или лепљењем, што ће бити одређено предрачном радова или технолошким поступком 

који се за дати случај захтева. У циљу заштите подова забрањен је сваки саобраћај и кретање 

људи у трајању од најмање три (3) дана од момента завршетка поплочавања. Зидове и подове, 

након завршеног полагања плочица, фуговати белим цементом ако предрачуном није одређено 

другачије. Пре почетка радова извођач је обавезан да пројектанту и надзорном органу достави 

узорке материјала који се уграђују и њихове атесте на сагласност. Извођач је дужан да изведене 

радове чува од оштећења до предају инвеститору, као и да сва евентуално настала оштећења 

отклони о свом трошку. Под оштећењем сматраће се свака напрсла, изгребана или окрзнута 

плочица. Редовно свакодневно чишћење објекта у току радова, као и завршно чишћење  објекта 

након завршетка радова, уговорна је обавеза извођача. Уколико се извођач исте не буде 

придржавао, ангажоваће се треће лице на његов терет.        
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Обрачун радова 

        

Обрачун се врши по м2 за изведене површине зида или пода, односно по м' при чему се мора 

назначити развијена ширина чела и газишта. Степеништа се обрачунавају по м2 обложене 

површине или по м' при чему се мора назначити развијена ширина чела и газишта. Прозорски 

отвори величине од 0,50м2 не одбијају се, а облагање шпалетни и банака не обрачинава се 

посебно. Јединичном ценом обухваћен је рад, спољни и унутрашњи транспорт и испорука 

потребног везног, уградбеног и помоћниг материјала, давање узорака и атеста, мање поправке 

подлоге, потребна покретна скела, алати, заштита изведених радова од оштећења до предаје 

наручиоцу, чишћење и све остале законске дажбине. 

 

ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

 

Овим техничким описима дати су поступци и технички услови за обраду плафона, зидова, 

стубова и других површина малтером од гипса, као и основна орјентација како се одређује ниво 

квалитета материјала и утврђују начини за надзор и контролу готовог израђеног гипсарског рада. 

  

Сви радови на обради фасаде морају бити изведени стручно и прописно, уз ангажовање радне 

снаге одговарајуће стручности и примењујући материјале који у потпуности одговарају важећим 

техничким прописима, нормативима и стандардима, као и имајући у виду микро климу која ће 

преовлађивати током експлотације објекта. То углавном значи да ти материјали морају у случају 

влажних процеса или такве намене објекта да  се то захтева, бити посебно заштићени и/или 

проверено отпорни на утицај влаге, органских раствора или киселе средине и атмосфере. 

Извођач је обавезан да пре набавке материјала и почетка извођења радова, достави наручиоцу 

радова атесте за све материјале које ће употребити при извођењу својих радова. Атести не смеју 

бити старији од једне године почев од дана издавања атеста до дана када је извођач отпочео са 

извођењем радова на објекту. 

 

Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама које су 

припремљене да ту фазу радова поднесу без последица, које могу наступити услед узајамне 

некомпатибилности њихових физичко хемијских и механичких особина. Основни материјал је 

чист неутрални гипс, а испуна креч и песак. Гипс мора да буде чист и неутралан са средњим 

временом везивања и да одговара одредбама СПРС Б. Ц8.30 и Б. Ц8.532. Гипс не сме да буде на 

лагеру  дуже од 6 месеци, мора да буде без грудвица, а вреће проверене да нису биле отворене 

пре употребе. Креч мора да буде доброг квалитета, пропуштен кроз решето да би се издвојиле 

камене конкреције и грумење и да је одлежао после гашења најмање 6 месеци. Ако се уместо 

гашеног употреби хидратисани креч, треба да буде у свему према одредбама СПРС Б.Ц8.040 и 

Б.Ц8.042. 

 

Песак треба да буде према намени прописаног гранулометријског састава и опран, као и да 

задовољава захтеве СПРС Б.Б8.039 и Б.Б8.040. Вода за израду гипсаних малтера мора да буде 

чиста, без хемикалија и других примеса и мора одговарати одредбама СПРС У.М1.058/84. 

Металне арматуре, као што је бетонско гвожђе, рабиц плетиво и жица морају да буду у складу са 

важећим стандардима, а плетиво од поцинковане жице. Готове гипсане плоче са картонским 

облогама морају да буду у складу са одредбама СРПС Б.Ц.1.035. У описима радова који се дају у 

појединим ставкама предрачуна за ову врсту радова, биће наведено  следеће: 

•  врста и квалитет подлоге преко које се изводе одређени гипсарски радови, 

• да ли су пре ове фазе биле обрађиване и како (односи се на адаптације), 

• врста обраде и ко ради извођачке детаље и описе, специфирано по просторијама, које се 

разликују по врсти и особинама, стиловима итд., 

• да ли је простор, заузет другим радовима, инсталацијама као што су клима уређаји и др., 
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• да ли ће бити предходно испуштене арматуре, везе, бркови и сл., за вешање спуштеног 

плафона или ће бити накнадно постављани и да ли је то у оквиру описа одговарајуће врсте 

радова. 

 

Зидне површине се обрађују тако што се прво уради подлога од гипс малтера (гипс, креч и 

песак) у дебљини слоја од 20-25мм равно извучена дрвеним равњачама, а затим се наноси слој 

чистог гипса у слоју дебљине 1-3мм, глетованог ручно или машински, да не остане траг алата на 

обрађеној површини. Плафонске површине када се не рабицирају припремају се тако што се 

предходно квасе, прскају ретким малтером, пре наношења подлоге од гипс малтера у слоју 

дебљине од 15-20мм, са извлачењем равњачом, а затим се наноси слој чистог гипса у слоју 

дебљине 1-3мм, глетованог ручно или машински тако да не остане траг алата на обрађеној 

површини. 

 

У случају када се плафонске површине рабицирају, после наношења роштиља од бетонске 

арматуре ø 6-8мм на размацима 200-250мм у оба правца, који се прихвата брковима од жице 

испуштеним из таванице, наноси се рабиц плетиво, везивањем поцинкованом жицом на свим 

местима где се ова арматура укршта. Преко плетива наноси се чок малтер од гипса, док се цела 

површина не прекрије и малтер избије на горњу површину. Дебљина слоја је од 10-15мм. Чим се 

малтер стегне, обично после 24 сата од наношења, наноси се подлога од гипс малтера у слоју 

дебљине од макс. 20мм. Овај слој мора да буде потпуно раван (хоризонталан) или извучен 

шаблоном ако се описом из пројекта захтева неки посебан профил. 

  

Преко ове подлоге наноси се слој чистог гипса дебљине 1-3мм, као коначна обрада. Све 

израђене површине морају бити обликоване у свему према описима и одобреним цртежима, 

оштрих и чистих ивица. На местима где се састају зидне и плафонске површине или друге 

површине углови треба да буду прави, чисти и јасно изражени. 

 

Када се облици предходно лију, калупи од гипса или туткала морају у потпуности бити 

сагласни са детаљима и цртежима. Пре наливања гипсаног малтера површине калупа треба да 

буду премазане парафином у течном стању, како би одливци могли да се лакше изваде. Одливак 

треба да се ретушира  и дораде разни углови и преломи, па се онда приступа монтажи на 

предвиђено место и везује поцинкованом жицом и залива чистим малтером од гипса и спојеви 

састружу, како се не би препознали. Профилисане лајсне изливају се од чистог гипс малтера, у за 

то предходно израђене лимене калупе. Ради лакшег транспорта и монтаже дужина лајсни не 

треба да буде већа од 1000-1500мм. После фиксирања на предвиђено место чистим гипсаним 

малтером, ручно обрадити спојеве, да би се постигао утисак монолитности. Гипсане розете раде 

се на сличан начин као и лајсне, али изливањем у калупе од гуме или туткала, чије се површине 

предходно премазују парафином или гипсани малтер до половине висине калупа, па се затим 

ставља арматура од кудељних влакана и поцинковане жице и зврши се наливањем. После 60-

90мин., када се гипс стегне, одливак се вади, поправљају површине и пажљиво одлаже на место 

за завршно сушење, најмање наредних 15 дана. 

 

Розете се обично монтирају повлачењем поцинковане жице кроз за то остављене отворе на 

три места, пречника ø3мм, којом се везују за арматуре учвршћене на плафон, или на неки други 

подесан начин, са којим се сагласио надзор, а линија споја са плафоном се залива и обради 

малтером од гипса. У случају када инсталације продиру кроз слој површине обрађене гипсом, 

обезбедити зазор од 12мм, како температура ширења и скупљања не би оштетила гипсане 

слојеве. Префабриковане гипс-картонске плоче уграшивати сагласно одредбама СРПС Б.Ц1.045. 

Пре почетка гипсарских радова потребно је да буде детаљно разрађена технологија, план 

извођења и заштите изведених радова, што треба да буде благовремено достављено на увид 

надзору. До предаје радова извођач се брине и чува изведене радове од оштећења. Предају 

гипсарских радова извођач врши записнички. Пратећи и припремни радови састоје се из узимања 
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мера, уклањања свих отпадака и нечистоће свакодневно док се радови изводе, заштита изведених 

радова и радног места, предузимање свих потребних мера хигијенске и техничке заштите и сл. 

 

 

 

 

МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

 

Све позиције молерско фарбарских радова морају бити изведене стручно и квалититно са 

материјалима који у свему одговарају техничким прописима, нормативима и важећим ЈУ 

стандардима и то у оним просторијама где је то предвиђено извођачким пројектом. Материјали 

се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су одговарајући према 

својим физичко хемијским  и механичким особинама и намени имајући у виду микро климу и 

друге особености предметног објекта, тј. да буду, по потреби и отпорни на корозију, 

хидрофобини и фунгицидни. Материјали који нису обухваћени СРПС стандардима морају бити 

првокласног квалитета и за ове материјале извођач је дужан да достави одговарајуће атесте о 

извршеном испитивању. Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за 

све материјале које уграђује. Атесте издаје организација која је овлашћена за ову врсту послова и 

они не смеју бити старији од једне (1) године рачунајући  од дана издавања до дана почетка  

извођења радова на објекту. Наручилац има право да, по потреби, или у случају сумње на терет 

извођача провери квалитет материјала, које извођач употребљава  приликом извођења радова. У 

ту сврху извођач је обавезан да преда наручиоцу одговарајућу количину материјала који ће се 

испитивати. Почетак и завршетак молерско фарбарских радова мора да буде усклађен са 

установљеном динамиком извођења радова на градилишту, а извођач је дужан да учествује у 

изради исте, као и да појединости из таквих докумената пружи на увид надзору. Дужина трајања 

гарантног рока регулисаће се уговором. 

  

Обојене површине морају да буду чисте, без трагова четки и ваљка. Боја и тон морају да буду 

уједначеног интезитета без мрља. Боја мора потпуно да прекрије подлогу. Сви завршеци 

обојених површина морају да буду равни и правилни, као и састави на вратима, прозорима и сл. 

Наношење боје је ручно или машински-шприцањем. 

 

Код вишеструких премаза предходни премаз мора бити потпуно сув пре него што се нанесе 

следећи. Само на суве и припремљене подлоге дозвољено је наношење боје. Извођач је обавезан 

да пре почетка радова добро очисти подлогу од механичких нечистоћа, прашине и масноћа. Креч 

или посне боје у облику емулзија, после наношења не смеју се љуштити и морају бити отпорне 

на отирање. Према упуству произвођача, после рока за везивање  могу да се бришу лаким 

трљањем крпом. Дисперзивне боје, уљани и безуљни лакови, уљане боје и мат уљане боје морају 

бити постојане на прање уколико, према упутству произвођача, после рока за везивање могу да 

се перу меким сунђером и водом са малим додатком (око 1%) неутралног средства за прање, а да 

се вода при том не обоји. Обојене површине морају бити отпорне на светлост, утицај 

температуре, разне хемијске и механичке утицаје, влагу и атмосферилије. Уљане боје не смеју да 

се мрешкају и да пуцају. За све врсте премаза употребити боје са пигментима отпорним на 

светлост. Избор боја врши пројектант, наручилац радова или одговорни представник наручиоца, 

по договору. Извођач је обавезан да поднесе, пре набавке материјала, тон карте за одговарајуће 

материјале. Извођач је обавезан да уради пробне узорке величине 1,00х1,00м за сваку врсту 

бојења и може да приступи финалном бојењу тек по добијању писмене сагласности лица 

одређеног да изврши избор боја. Међутим, оваква сагласност не лишава извођача одговорности 

за квалитет изведених радова. 
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Због запаљивости одређених боја, лакова и разређивача извођач се мора строго придржавати 

упуства произвођача како за време рада, тако и при ускладиштењу материјала, па је стога 

извођач обавезан да предузме све мере заштите и безбедност сходно ХТЗ прописима. Након 

сваке употребе амбалажу треба прописно заклопити, а то исто важи и за празну амбалажу, која се 

мора уредно уклањати из радног простора. За време извођења радова извођач је дужан да спречи 

да се услед непажње својих радника испрљају већ изведене друге врсте радова других извођача. 

 

 У противном, извођач је обавезан да надокнади наручиоцу вредност извршених поправки на 

тим радовима. Пре почетка посла извођач је дужан да писменим путем обавести надзор о свим 

запаженим грешкама или оштећењима већ изведених радова, после којих он почиње да ради, 

како би се осигурао од преузимања одговорности за затечено стање и незадовољавајући квалитет 

свог посла услед тога. Обрачун изведених радова извршиће се у складу са техничким условима 

за извођење завршних радова у грађевинарству. У свему осталом важе одредбе техничких услова 

за извођење молерско фарбарских радова у складу са СРПС стандардима. 

 

РАЗНИ РАДОВИ 

 

Овим радовима су обухваћени сви радови који нису обухваћени другим радовима. 

Јединичном ценом је обухваћен сав материјал и рад, транспортни трошкови, коришћење алата и 

машина, ХТЗ мере и чишћење по завршетку радова. 

 
      

0 РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ       

1 
Пажљива демонтажа зидне облоге од ПВЦ материјала и 
предаја инвеститору. Обрачун по м2. 

   
  

  м2 780,00   

2 
Пажљива демонтажа електрогалантерије (утикача,прекидача 
и сл.) са зидова и поновна монтажа уз обезбеђење од 
контакта пацијената са истом током радова. Обрачун по ком. 

   

 

  ком 50,00   

3 
Пажљива демонтажа лимене опшивке и изолације ок цеви 
Обрачун по м1. 

   
 

  м1 50,00   

0 РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ  УКУПНО     

         

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ       
1 Набавка материјала и малтерисање зидова изнад електро 

ормана продужним малтером 1:3.9. Јединичном ценом 
обухватити сав материјал, зидарску скелу и рад. Обрачун по 
м2. 

  

 

 

  м2 22,00   
2 Набавка материјала и обрада шпалетни мрежицом,лепком, 

гипс плочама,  (променљиве ширине) унутрашњих врата 
после монтаже. Јединичном ценом обухватити сав материјал 
и рад. Обрачун по м1. 

  

 

 

  м1 380,00   

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО     

      

VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       
1 Набавка материјала и израда термоизолације грејачких цеви 

меком минералном вуном д=10цм развијене ширине 80 цм  
према упутству произвођача. Обрачун по м2, рачунајући сав 
материјал и рад.     

 

    м1 90,00   

VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО     



 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а 

Конкурсна документација ЈНОП 002/2014 – грађевински, грађевинско – занатски и електрорадови на пожарном обезбеђењу 
електро каблова – ДРУГА ФАЗА 

 
 
                                                                                                                                                                                   Страна 18181818 од 65656565 

 

VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ       

4 

Набавка, израда и монтажа опшивке цевне мреже од 
алуминијумског  равног лима д=0,55мм.развијене ширине 
120 цм на оштећеним деловима мреже. Ценом обухватити 
израду и монтажу и сав материјал и рад. Обрачун по м'.  

  

 

 

    м' 90,00   

VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО     

      

XII ПВЦ СТОЛАРИЈА       

1 

Пажљива демонтажа, окретање смера отварања и пновна 
монтажа ПВЦ врата. Сува монтажа уз штеловање шарки и 
брава. У цену урачунат сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду.     

 

   дим.140/210 см ком. 1   

   дим.150/210 см ком. 1   

XII ПВЦ СТОЛАРИЈА УКУПНО     

      

XI СТОЛАРСКИ РАДОВИ       

1 

Пажљива демонтажа, окретање смера отварања и пновна 
монтажа дрвених врата. Сува монтажа уз потребно 
ампасовање, штеловање шарки и брава. У цену урачунат сав 
потребан материјал и рад. Обрачун по комаду.     

 

   дим.90/210 см ком. 4   

   дим.100/210 см ком. 1   

XI СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО     

      

XIII ГИПСАРСКИ РАДОВИ       
1 Набавка материјала и уградња гипс картонских плоча 

д=12.5мм на лепку и усаглашавање са инсталатерима. 
Спојнице бандажирати, испунити и припремити за молерске 
радове. У цену урачунат потребан материјал и рад.Обрачун 
по м2.    

 

    м2 780,00   

XIII ГИПСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО    

      
XIV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

1 Набавка материјала и  глетовање зидова од гипс плоча за 
квалитет полудисперзије .У цену урачунат потребан 
материјал и рад. Обрачун по м2.    

 

  зидови : м2 290,00   
2 Набавка материјала и бојење зидова од гипс плоча 

полудисперзијом у тону по избору пројектанта.У цену 
урачунат потребан материјал и рад. Обрачун по м2.    

 

  зидови : м2 290,00   
3 Набавка материјала и наношење грађевинског лепка на 

мрежици преко гипс плоча . У цену урачунат потребан 
материјал и рад. Обрачун по м2.    

 

  зидови : м2 490,00   
XIV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО    

      
XV ЕЛЕКТРО ОПРЕМА     
1 Набавка материјала,уградња ZUDS уређаја у  постјеће 

разводне ормане. У цену урачунати потребан материјал и 
пуштање разводног ормана у рад . Обрачун по ком.    

 

  РТ 1- ЗУДС 63 А, 30mA/4 ком 1,00   

  РТ 2- ЗУДС 63 А, 30mA/4 ком 1,00   

  РТ 3- ЗУДС 100 А, 30mA/4 ком 1,00   

  РТ 4- ЗУДС 63 А, 30mA/4 ком 1,00   
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  РТ 5- ЗУДС 63 А, 30mA/4 ком 1,00   
2 Набавка материјала,уградња ПАНИК светиљке снаге 8 w, 

220 v, aкумулатор капацитета 3 сата, стартер, потребна 
електроника. У цену урачунати потребан материјал и 
пуштање разводног ормана у рад. Обрачун по ком.    

 

    ком 11,00   
XV ЕЛЕКТРО ОПРЕМА УКУПНО    

      

XVI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
1 Облагање зидова керамичким плочицама у слогу, димензија 

20х20  светле боје, киселоотпорна, према стандарду ISO 
10545-12, отпорне на хемикалије - GA GLA GHA,  гранитна. 
Плочице се полажу на лепак и фугују антибактерицидном и 
антифугицидном масом.  У цену урачунат потребан 
материјал и рад.Обрачун по м2.    

 

    м2 490,00   

XVI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО    

      

XX РАЗНИ РАДОВИ     
1 Завршно чишћење и прање објекта ради предаје 

инвеститору на употребу. Сав остатак од материјала, 
помоћна скела и оплате, алат и остало уклонити са објекта. 
Све застакљене површине, површине од керамичких и 
гранитних плоча опрати, а остале подове очистити. Сву 
столарију и браварију која је бојена прегледати а окове и 
браве очистити тако да могу нормално да се користе. 
Обрачун паушално. 

  

 

 

    паушал 1,00   

XX РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО    
 

 

Врста, опис и количина радова дати су у Обрасцу 15 - Тендерска документација , поглавље 6  

који је саставни део конкурсне документације. 

  

При извођењу грађевинских, грађевинско - занатских  и електро радова на пожарном 

обезбеђењу електро каблова, друга фаза, извођач је дужан да се придржава техничких прописа, 

стандарда, и норматива који регулишу ову врсту радова и материјала који се користе приликом 

извођења радова: 

- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009 – исправка , 64/2010 – 

УС, 24/2011 , 121/2012 и 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС и 98/2013 – одлука УС); 

- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС” бр. 101/2005); 

- Закон о стандардизацији („Сл. гласник РС” бр. 36/2009); 

- Подзаконски акти који регулишу ову област.  

 Наручилац ће обезбедити стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над извођењем 

радова. 

 

Стручни надзор обухвата: контролу да ли се грађење врши према тендерској документацији,  

контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и 

техничких норматива, укључујући стандарде приступачности; контролу и оверу количина 

изведених радова; проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација 

који се уграђују; давање упутстава извођачу радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења 

детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања 

која се појаве у току извођења радова. 

 Квалитет употребљеног материјала, полупроизвода и готових производа и квалитет 

изведених радова мора одговарати важећим техничким прописима, стандардима, условима из 



 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а 

Конкурсна документација ЈНОП 002/2014 – грађевински, грађевинско – занатски и електрорадови на пожарном обезбеђењу 
електро каблова – ДРУГА ФАЗА 

 
 
                                                                                                                                                                                   Страна 20202020 од 65656565 

 

техничке документације, на начин и у трајању који прописује: Закон о стандардизацији и Закон о 

облигационим односима .  

  

Рок за извођење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао. 

 

Место извођења радова: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, 

др Суботића 6а. 

 

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

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

4.1  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

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

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

1) 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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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); 

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

4.1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1) да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то: 
а) да је у претходне 3 обрачунске године (2010, 2011, 2012) остварио пословни    

приход у минималном износу од укупно 60.000.000,00 динара без ПДВ-а; 

 

 

 

б) да рачун понуђача није био у блокади ни један дан у периоду од 36 месеци који 

претходи дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних 

набавки; 

в) да је у претходном периоду обрачунске године 2011, 2012 и 2013. и у 2014. години 

закључно са даном објављивања јавног позива, остварио пословни приход по основу 

радова који су предмет предметне јавне набавке тј. изведених грађевинских и 

грађевинско-занатских и инсталатерских радова на изградњи, санацији, 

реконструкцији, адаптацији и доградњи објеката  (стамбени, стамбено-пословни, 

пословни, спортски, објекти ученичког и студентског стандарда, здравствени и 

остали јавни објекти) у износу од минимум 60.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега 
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најмање један објекат минималне вредности изведених радова од 5.000.000,00 

динара без ПДВ-а и један објекат минималне вредности изведених радова од  

3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

2)  да располаже одговарајућим кадровским капацитетом и то: 

а) да има најмање 15 (петнаест) стално запослених радника у време подношења понуде, 

за које понуђач мора доставити доказ којим на несумњив начин доказује да су исти 

стално запослени код понуђача; 

б) да у оквиру 15 (петнаст) запослених радника на неодређено време, има најмање 1 

(једног) запосленог радника на неодређено време - дипломираног инжењера, и то:  

- 1 (једног)  дипломираног инжењера грађевинске струке (са лиценцом 410)  и  

- 1 (једног) ангажованог  дипломираног инжењера( дипломирани инжењер архитектуре  

или дипломирани инжењер електротехнике) са одговарајућом  лиценцом ; 

Сви ангажовани дипломирани инжењери морају да поседују активне лиценце и да се 

против њих не води поступак. 

Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној 

набавци који поседују напред наведене личне лиценце. 

3) да располаже са потребним техничким капацитетом (опрема може бити у 

власништву, закупу или лизингу ) и то : 

- доставно возило или камион, до 1.5 т носивости.........ком 1 

4)  да располаже сертификатом система менаџмента који је усаглашен са захтевима    

стандарда :  

-   SRPSISO 9001:2008, 

-   SRPSISO 14001:2005, 

-  SRPS OH SAS 18001:2008  за извођење свих врста грађевинских и грађевинско-  

занатских радова у високоградњи, који се односи на целу организацију, уз потврде о 

ресертификацији. 

4.1.3. 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 

за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

4.1.4.  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. Остале, додатне услове 

група понуђача испуњава заједно. 

 

4.2 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

4.2.1.  Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,       

понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) 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 и уверење вишег 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 
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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) . 

    Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:  

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 

органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;  

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова.  

    Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

 

4) 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; 

 

    Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде 

доказује испуњеност обавезних услова, у ком случају доставља доказ о упису у 

Регистар понуђача. 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Образац 8. 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.  

 

 



 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а 

Конкурсна документација ЈНОП 002/2014 – грађевински, грађевинско – занатски и електрорадови на пожарном обезбеђењу 
електро каблова – ДРУГА ФАЗА 

 
 
                                                                                                                                                                                   Страна 23232323 од 65656565 

 

4.2.2. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

1) Додатни услов из поглавља 4.1.2, тачка 1), подтачка а) конкурсне документације - 

Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне 

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

биланс успеха за претходне три обрачунске године (2010, 2011 и 2012), показатељ за 

оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим извештајем понуђач 

доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход у 

минималном износу од 60.000.000,00 динара без ПДВ-а). 

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге 

по систему простог књиговодства, доставља: 

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

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

органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три 

године (2010, 2011. и 2012. годину)  

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања,  

(паушалац), доставља: 

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

за претходне три обрачунске године . 

2) Додатни услов из поглавља 4.1.2, тачка 1), подтачка б) конкурсне документације - 

Доказ: Потврда Народне банке Србије да понуђач није био у блокади ни један дан у 

периоду од 36 месеци који претходи дану објављивања Позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки. 

3) Додатни услов из поглавља 4.1.2, тачка 1), подтачка в) конкурсне документације - 

Доказ: Списак изведених грађевинских и грађевинско-занатских и електро радова на 

изградњи, санацији, адаптацији, реконструкцији и доградњи објеката (стамбени, 

стамбено-пословни, пословни, спортски, објекти ученичког и студентског стандарда, 

здравствени и остали јавни објекти) у износу од минимум 60.000.000,00 динара без 

ПДВ-а у претходном периоду обрачунске године 2011, 2012 и 2013. и у 2014. години, 

закључно до дана објављивања јавног позива,  и оверене ситуације из тог периода, док 

уговори могу бити и из ранијег периода –Образац 6; уз потврде издате и потписане од 

стране инвеститора (наручилаца), од чега најмање један објекат минималне вредности 

изведених радова од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а и један објекат минималне 

вредности изведених радова од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а -Образац 7 (Уз овај 

образац обавезно се прилажу и фотокопије свих уговора са овереним ситуацијама –

само корице тј. прва и последња страна за све објекте и све инвеститоре -наручиоце): 

Овим обрасцима (6 и 7) понуђач доказује да је у претходном периоду обрачунске 

године 2011, 2012 и 2013. и у 2014. години, закључно до дана објављивања јавног 

позива остварио реализацију за радове из предмета набавке-радови на изградњи, 

доградњи, реконструкцији, санацији и адаптацији објеката у минималном износу од 

60.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега један објекат минималне вредности изведених 

радова од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а и један објекат минималне вредности 

изведених радова од 3.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

4) Додатни услов из поглавља 4.1.2, тачка 2), подтачка а) конкурсне документације - 

Доказ:  М3 образац фотокопија којим понуђач доказује да располаже са минимум 

15(петнаест) стално запослених радника, од којих  је 1 (један) стално запослени радник 

-дипломираних инжењера грђевинске струке (са лиценцом 410). 

5) Додатни услов из поглавља 4.1.2, тачка 2), подтачка б) конкурсне документације - 

Доказ: Копије личних лиценци, са важећим потврдама Инжењерске коморе Србије да 

су наведени носиоци важећих лиценци чије се лиценце подносе чланови Инжењерске 

коморе Србије и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета и потврда да се 

против њих не води поступак, заједно са доказима о радном статусу (фотокопија радне 
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књижице и М(3)А обрасца), уз изјаву понуђача о одговорним извођачима, који ће 

решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци. 

6) Додатни услов из поглавља 4.1.2. тачка 3) конкурсне документације - Доказ: 

Фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2013. године уз обавезно 

обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, за моторна 

возила: читач саобраћајне дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопија 

полисе осигурања, важећих на дан отварања понуда. 

Технички капацитет за набављену опрему у 2014. години, понуђач може доказати 

достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем читача саобраћајне 

дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и фотокопије полисе осигурања, важећих на 

дан отварања понуда. 

Технички капацитет понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз 

обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом,а за 

моторна возила: читач саобраћајне дозволе, фотокопија саобраћајне дозволе и 

фотокопија полисе осигурања, важећих на дан отварања понуда. 

7) Додатни услов из поглавља 4.1.2, тачка 4) конкурсне документације - Доказ: 

Фотокопија сертификата да је систем менаџмента који примењује понуђач    усаглашен 

са захтевима  стандарда: SRPSISO 9001:2008, SRPSISO14001:2005, SRPS OH SAS 

18001:2008 који се односи на целу организацију за: извођење свих врста грађевинских 

и грађевинско - занатских радова у високоградњи, са потврдама о ресертификацији. 

 

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

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

доказ да је уписан у Регистар понуђача, као и за додатни услов из поглавља 4.1.2, тачка 1), 

подтачка б). 

           Остале додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

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, 

односно доказ да је уписан у Регистар понуђача, као и за додатни услов из поглавља 4.1.2, 

тачка 1), подтачка б). Остале, додатне услове понуђач испуњава самостално. 

 

  Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, осим код доказивања додатних услова из поглавља 4.1.2, тачка 2), подтачка а),  а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 

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

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

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

морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4). Извод из регистра Агенције за 

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

регистре. 

 

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

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

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

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

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

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

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

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

је документује на прописани начин. 

 

5  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

5.1.  ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

  Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

5.2  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: Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др 

Суботића 6а,  са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку  грађевинских, грађевинско - занатских  и 

електро радова на пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза, ЈНОП 002/2014 - НЕ 

ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  

21.07.2014.год.  до 12 часова. 

 

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

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

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати  потврду пријема 

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

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

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

неблаговременом. 

  

Понуда мора да садржи: 

● Доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 

(тачка 4. конкурсне документације); 

 Изјаву којом се понуђач обавезује да ће у случају доделе уговора доставити средства    

финансијског обезбеђења предвиђена уговором и то: 

а) банкарску гаранцију 

- за повраћај авансног плаћања у износу уговореног аванса са роком важности најкраће до 

правдања аванса; 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора са роком 

важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока 
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б) оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без  протеста“ прописано потписане и 

оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији 

менице 

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са роком  важности 30 дана 

дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, 

                 - за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке у износу 2% од вредности понуде 

                   без ПДВ-а са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде 

 

●  Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде (Образац 1); 

● Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава понуђача о лицу овлашћеном за 

састављање и потписивање понуде  (Образац 2); 

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о ангажовању подизвођача 

(Образац 3); 

● Попуњена, потписана и печатом оверена изјава чланова групе који подносе заједничку 

понуду (Образац 4); 

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава  понуђача  о  одговорном  извођачу ,  

који  ће  решењем  бити  именован  за извођење радова у јавној набавци ЈНОП 002/14 

(Образац 5); 

●  Попуњен, потписан и печатом оверен списак изведених радова–вредност извршених 

радова (Образац 6); 

● Попуњена, потписана и печатом оверена потврда наручиоца (инвеститора) о 

реализацији закључених уговора (Образац 7); 

●  Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. 

ст. 2. закона (Образац 8); 

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава о прибављању полисе осигурања       

(Образац 9); 

●  Попуњена, потписана и печатом оверена изјава понуђача о посети локације која је 

предмет јавне набавке (Образац 10); 

•   Потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде (Образац 11); 

●  Попуњен, потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди (Образац 

12); 

●  Попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (Образац 13); 

●  Попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене (Образац 14); 

● Попуњена, потписана и печатом оверена тендерска документација   (Образац 15); 

● Попуњен, потписан и печатом оверен Споразум којим се понуђачи из групе међусобно 

и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона (Уколико понуду подноси 

група понуђача). 

 

 

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова од којих зависи 

прихватљивост понуде. 

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је 

могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних 

недостатака понуде. 

Уколико достављена понуда не садржи све захтеване податке или иста не одговара конкурсној 

документацији у сваком погледу, не садржи сву тражену документацију, попуњене оригиналне 

обрасце, прилоге и споразум (ако понуду доставља група понуђача)- таква понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 
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5.3.  ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ,    

ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА  

 

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом, сложене 

према редоследу датом у тачки 5.2. конкурсне документације. 

Докази се могу достављати у неовереним фотокопијама. Изабрани понуђач ће, у року од пет дана 

од дана пријема писаног позива Наручиоца, на увид доставити тражене оригинале или оверене 

копије доказа о испуњености услова на увид из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама.  

Уколико изабрани понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа на увид у року од 

седам дана, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том 

приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, 

понуда ће се одбити као неприхватљива . 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду, само зато што не садржи доказ одређен 

законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на 

којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и 

потпише све попуњене обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра 

неприхватљивом. 

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у за њих предвиђена 

празна поља, или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности 

попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

Сваки попуњени образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и 

потпише и то: 

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача;  

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити 

оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.  

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од 

стране носиоца посла - представника групе понуђача, осим: 

Образац понуде (Образац 1) - Уколико понуђач наступа самостално  или са подизвођачем, 

образац попуњава, потписује и оверава печатом понуђач. 

Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују и оверавају печатом сви 

чланови групе.  

Модел уговора (Образац 13) – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, свака 

страна модела уговора мора бити парафирана од стране понуђача, све ставке у моделу уговора 

попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана и оверена печатом понуђача.  

 

Уколико наступа група понуђача – свака страна модела уговора мора бити парафирана од стране 

овлашћеног члана групе понуђача, све ставке у моделу уговора попуњене, док последњу страну 

модела уговора читко потписију и оверавају  печатом сви чланови групе понуђача. 

Образац структуре цене (Образац 14) - Уколико понуђач наступа самостално  или са 

подизвођачем, образац попуњава, потписује и оверава печатом понуђач . 

Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују и оверавају печатом сви 

чланови групе.  

Образац техничка документација и планови (Образац 15) – Уколико понуђач наступа 

самостално или са подизвођачем, свака страна обрасца мора бити парафирана од стране 

понуђача, све ставке у обрасцу попуњене, последња страна обрасца читко потписана и оверена 

печатом понуђача. 
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Уколико наступа група понуђача – свака страна обрасца мора бити парафирана од стране 

овлашћеног члана групе понуђача, све ставке обрасца попуњене, док последњу страну обрасца 

читко потписује и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача. 

 

Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неприхватљиве. 

 

Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то:  

 

Уколико понуду подноси група понуђача: 

- Списак изведених радова (Образац 6), попуњава у оноликом броју примерака колико има 

радова  

- Потврде о реализацији закључених уговора (Образац 7), попуњава у оноликом броју примерака 

колико има различитих Наручиоца којима је Понуђач испоручивао радове. 

 

 

5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

5.5.  УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача . 

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да 

исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће 

подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности 

понуде у складу са Законом о јавним набавкама  (члан 80. Закона). 

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова за учешће у 

поступку јавних набавки  и конкурсном документацијом  у складу са чланом 75. став 1. (тачка 1 

до 4) Закона о јавним набавкама. Посебно се доставља доказ да рачун подизвођача није био у 

блокади ни један дан у периоду од 36 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки што се доказује појединачно за све Подизвођаче. 

 

5.6.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА-обавезно доставити споразум групе понуђача 

 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из 

члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76.  овог 

закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно, осим услова да рачун Понуђача није био 

неликвидан (у блокади) ни један дан у периоду од 36 месеци од дана објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу јавних набавки што се доказује појединачно за сваког члана 

групе. 

Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл.81 

Закона о јавним набавкама: 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. Понуђачу који ће у име групе потписати уговор; 

3. Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
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4. Понуђачу који ће издати рачун; 

5. Рачуну на који ће бити извршено плаћање; 

6. Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и 

печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом. 

 

 

5.7.  ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да 

ли ће његова понуда бити прихваћена или не. 

 

 

5.8.  ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ  

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа 

самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача. 

 

 

5.9.  НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача: 

- аванс у износу од 50% вредности укупно уговорене цене у року од 2 (два) дана од дана преноса 

наменских средстава на рачун  наручиоца од стране Министарства здравља,  у складу са Законом 

о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 

119/2012), од дана достављања захтева за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса  

и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате 

и сопствену бланко меницу за добро извршење посла. Аванс се мора оправдати са окончаном 

ситуацијом. 

- остатак у износу од 50% вредности укупно уговорене цене по привременим ситуацијама и 

окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року од 2 (два) дана од 

дана преноса наменских средстава на рачун  наручиоца од стране Министарства здравља, у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. 

гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема оверене ситуације.  

Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности. 

 

5.10.  ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ 

Понуђач је обавезан да уз претходну најаву изврши обилазак локације на којој ће се изводити 

радови. Најава се врши најкраће дан раније пре обиласка на телефон 011/2658 355. Контакт особа 

је Иван Крнета. 

Обилазак локације на којој ће се изводити радови биће организован 11.07.2014.год. и 

18.07.2014.год у 13 часова. 

Приликом обиласка локације понуђачу ће на Обрасцу бр 10 - Изјава о обиласку локације, 

представник корисника, својим потписом оверити да је извршио обилазак локације извођења 

радова.  

Понуђач је у обавези да овако оверену и попуњену изјаву о обиласку локације достави уз понуду. 

Понуда која не садржи Образац 10 биће одбијена као неприхватљива. 
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5.11.  ГАРАНТНИ РОК   

Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана 

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

уграђене  материјале и уграђену опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, 

који тече од дана извршене примопредаје радова. 

 

5.12.  ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

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

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

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке, испорука, монтажа итд. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

92. Закона. 

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена има 

предност у случају несагласности. 

 

5.13.  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

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. 

 

5.14.  ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави : 

1. Оригиналне примерке Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција које 

морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор у 

корист: Клинике: 

 - за повраћај авансног плаћања са ПДВ-ом у износу од 50% од вредности понуде са роком 

важења најмање 30 дана дужим од истека коначног рока за комплетно извршење посла. 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности понуде са роком 

важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока 

 

 Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени 

номинално или процентуално од вредности понуде, при чему се узима у обзир 

укупна вредност понуде без ПДВ-а изражена у динарима. 

 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања и 

сопствену бланко меницу за добро извршење посла достави Наручиоцу у року од 8 дана од дана 

закључења уговора.  
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Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у 

тренутку примопредаје радова. 

 

2. оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без  протеста“ прописано потписане и 

оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о 

регистрацији менице 

 

-  за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са роком важности 30 

дана дужим од уговореног рока за коначно извршење посла. 

-  за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке у износу 2% од вредности 

понуде без ПДВ-а са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде. 

 

 Меница за озбиљност понуде се активира: 

-   ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци 

(понуда се проглашава неприхватљивом и Наручилац може да закључи уговор са првим 

следећим најповољнијим понуђачем); 

-   ако понуђач коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана закључења уговора   

Наручиоцу не достави тражене банкарске гаранције односно менице; 

-   ако понуђач коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана закључења уговора, 

Наручиоцу не достави полису осигурања. 

 

Изјава о прибављању полисе осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време до 

предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

 

Понуђач коме је додељен уговор дужан је да у року од 8 дана од дана закључења уговора 

Наручиоцу  достави полису осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, 

тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

 

У случају да понуду подноси група понуђача све гаранције и писма о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције као и полисе доставља овлашћени члан групе (носилац посла)– 

представник групе понуђача или други понуђач из групе понуђача овлашћен Споразумом да 

може у име групе понуђача дати средства обезбеђења. 

 

5.15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

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

 

5.16.   ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца или 

електронске поште на е-маил) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници.  
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНОП 002/2014. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда.  

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

конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 

5.17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, 

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.  

 

5.18.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

5.19.   НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ-РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

Наручилац ће одбити понуду сходно чл.82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је 

понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке : 

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

2)  учинио повреду конкуренције; 

3)  доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

     закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

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

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао 

своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти 

предмет набавке, за период од претходне три године. 

Доказ може бити: 

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима 

предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ – правоснажну судску пресуду или коначну 

одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је 

закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

 

5.20.  ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену за позицију XIII- гипсарски радови 

из Обрасца бр.15. 

 

5.21.  РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Рок за извођење радова не може бити дужи од 60 календарских дана од дана увођења у посао. 

Понуда у којој је назначено супротно одбиће се као неприхватљива. 

 

5.22.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

начин који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Клиника за неурологију и 

психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а,  са назнаком: 

 

„Измена понуде за јавну набавку радова – грађевинских, грађевинско- занатских  и електро 

радова на пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза, ЈНОП 002/2014 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова - – грађевинских, грађевинско- занатских  и електро 

радова на пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза, ЈНОП 002/2014 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова - грађевинских, грађевинско- занатских  и електро 

радова на пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза, ЈНОП 002/2014 - НЕ 

ОТВАРАТИ” 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - грађевинских, грађевинско- занатских  и 

електро радова на пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза, ЈНОП 002/2014 - 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. 

 

 

5.23.  ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
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Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора сходно члану 107. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се 

нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком, 

због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 

 

5.24.  ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине.  (Образац 8). 

 

 

5.25.  КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

5.26.   НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  

ПОНУЂАЧА 

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

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки (у даљем тексту: републичка комисија), а предаје наручиоцу.  

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно 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 у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана 

пријема захтева. 

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

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

од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 

начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

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

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

пријема одлуке.  

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

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

пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

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

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 

80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро 

рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: 
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Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга 

ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, с напоменом да пре уплате 

таксе подносилац захтева провери код управе за ЈН-е жиро рачун и позив на број.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара 

уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000,00 динара, 

односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност 

већа од 80.000.000,00 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 

наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 

поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће 

подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 

80.000.000,00 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 

вредност већа од 80.000.000,00 динара. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

 

 

 

 

6.  ОБРАСЦИ 
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Образац 1    

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – грађевинских, 

грађевинско- занатских  и електро радова на пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза, 

ЈНОП 002/2014 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број текућег рачуна понуђача:  

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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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 

 

 

 

 

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. 

 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима, без ПДВ-а 

 

Словима :  
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ПДВ (обрачунат по стопи од  20% ) у динарима 

Словима : 

Укупна вредност понуде изражена у динарима, са ПДВ-ом             

Словима: 

 

2.  Рок завршетка радова________ ( словима:________________________________) календарских 

дана од дана увођења у посао (не дужи од 60 календарских дана). 

3. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од____ (______) године, од дана примопредаје  

радова (не краћи од 2 године).              

4. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

5. Важност понуде износи ____  ( словима:_____________________)  дана од дана отварања 

понуда ( не краћи од 60 дана ).                              

6. Начин плаћања: аванс износи 30 % (словима: тридесет процената ) од вредности понуде у року 

од 2 (два) дана од дана преноса наменских средстава на рачун  наручиоца од стране 

Министарства здравља 

 

*У случају да понуду подноси група понуђача сваки члан групе потписује и оверава 

печатом образац понуде.* 

 

 

 

                                                                                    Потпис овлашћеног лица Понуђача 

Датум:                                              

____. ____. 2014. године                    МП                       ________________________________ 

 

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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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Образац 2 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ 

ПОНУДЕ 

 

1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 

2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

(заокружити) 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за 

јавну набавку радова –  грађевинских, грађевинско - занатских  и електро радова на пожарном 

обезбеђењу електро каблова, друга фаза, ЈНОП 002/2014, саставио: 

 

 _________________________________________________________________ 

( име и  презиме, звање) 

 

у име и за рачун понуђача  

 

________________________________________________________. 

 

 

 

 

Датум:    _______________   

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА  

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА) 

                _____________________________________________________ 

        

                                                                    ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА  

 

                   М.П.                                      ______________________________________                                     

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача,  

односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је непримењив 
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Образац 3 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

 У свему у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку радова бр. ЈНОП 002/2014 

изјављујемо да наступамо са подизвођачима и наводимо њихово учешће по вредности, како 

следи: 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

ПОЗИЦИЈА  

РАДОВА 

 КОЈЕ ИЗВОДИ 

УЧЕШЋЕ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

У  ПОНУДИ 

(процентуално у односу на 

укупно понуђену цену) 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

   

 
 

   

 
 

 

   

 

 

                                                                                                  Потпис овлашћеног лица понуђача, 

Датум:                                              

____. ____. 2014. године                                                           _____________________________ 

 

 

 

Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде.   

     

 

 

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири 

ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за 

првог подизвођача). 

МП   
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и  овлашћујемо члана групе________________________________________ да у име и за рачун 

осталих чланова групе наступа пред наручиоцем. 

 

• Учешће овлашћеног члана групе у предметној јавној набавци не може бити мање од 50% 

од укупне вредности понуде. 

 
Напомена:Образац копирати у довољном броју примерака( уколико има више од четири 
учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана (носиоца 
посла )–то поље оставити непопуњено) 
 

Датум:  ____. ____. 2014. године    

 

 

Образац 4 

 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Број понуде:____________ 

 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци број  ЈНОП 002/14:                   

ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, 

(АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ ЧЛАНА 

ГРУПЕ У ПОНУДИ 

(процентуално  у односу на 

укупно понуђену цену) 

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ  

Овлашћени члан: 

 

 Потпис одговорног лица: 

______________________                                      

м.п. 

Члан групе:  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

Члан групе  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 

Члан групе  Потпис одговорног лица: 

______________________ 

м.п. 
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 Образац 5 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ 

ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР : ЈНОП 002/2014 

 

Р.Бр. Име и презиме Број лиценце Основ ангажовања 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

                                                                                                  Потпис овлашћеног  лица 

Датум:                                              

____. ____. 2014. године                           МП                  _____________________________ 

  

 

 

 

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од пет 

ангажованих одговорних извођача радова, на другом примерку почети са уписивањем 

редног броја 6. за првог одговорног извођача радова). 
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Образац  6 

 

СИИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА-ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА 

 

Навести радове који су предмет јавне набавке  (радови на изградњи, реконструкцији, адаптацији 

и доградњи)  који су изведени у претходном периоду обрачунске године 2011, 2012 и 2013. и у 

2014. години, закључно до дана објављивања јавног позива: 

 

Наручилац 

Период 

извођења 

радова 

Вредност 

изведених 

радова (без 

ПДВ-а) 

Врста радова 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

                                                                                                           Потпис овлашћеног лица 

Датум:                                              

____. ____. 2014. године                                                           _____________________________ 

 

 

МП 

МП 



 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а 

Конкурсна документација ЈНОП 002/2014 – грађевински, грађевинско – занатски и електрорадови на пожарном обезбеђењу 
електро каблова – ДРУГА ФАЗА 

 
 
                                                                                                                                                                                   Страна 45454545 од 65656565 

 

 

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака 

 

 

 

 

 

Образац  7  
 

______________________________________________     

   Назив и адреса Инвеститора: 

                                                                                           ________________________________ 

                                                                                                             Пун назив Понуђача  

 

                                                                                           ________________________________ 

                                                                                                            седиште Понуђача  

У складу са чл.77.(„Службени гласник РС” бр.124/12) издаје се 

 

ПОТВРДА НАРУЧИОЦА (ИНВЕСТИТОРА) 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________(Назив и 

седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са_______________________________ 

______________________(Назив и седиште инвеститора) у   претходном периоду обрачунске 

године 2011, 2012 и 2013. и у 2014. години, закључно до дана објављивања јавног позива за 

грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове који су предмет јавне набавке – 

изградња, реконструкција, адаптација и доградња. 

 

Ред. 

бр.    

Објекат-предмет уговора Број и датум  

уговора 

Број и датум  

окончане 

ситуације 

Износ 

извршених 

радова- без ПДВ-

а 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________ 

Потврда се издаје на захтев понуђача: _______________________________________________ 

ради учествовања  у поступку јавне набавке. 
*УЗ ПОТВРДУ ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ КОПИЈЕ УГОВОРА СА ОВЕРЕНОМ СИТУАЦИЈОМ ПО 

ТОМ УГОВОРУ (САМО КОРИЦЕ СИТУАЦИЈЕ-ПРВУ И ПОСЛЕДЊУ СТРАНУ ) ЗА СВЕ ОБЈЕКТЕ И 

ЗА СВАКОГ НАРУЧИОЦА ПОСЕБНО.* 

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју 

примерака. 

                                                                                                      Овлашћено лице инвеститора 

                                                                                                      ___________________________ 
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                                                                                                     (Пуно име и презиме и функција) 

 

                                              М.П. ( Инвеститора)                ________________________________ 

                                                                                               (Потпис овлашћеног лица инвеститора)                                                                                                                                                     

 

 

 

 

Образац 8 

 

 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 

 

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

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач_______________________________________________________________________у 

поступку јавне набавке радова – грађевинских, грађевинско - занатских  и електро радова на 

пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза, ЈНОП 002/2014, поштовао је обавезе које 

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

животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

          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 печатом. 
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Образац 9 

 

 

 

 

ИЗЈАВА  

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у 

поступку поступку јавне набавке радова –  грађевинских, грађевинско - занатских  и електро 

радова на пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза, ЈНОП 002/2014, наша понуда буде 

изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора о извођењу –  

грађевинских, грађевинско - занатских  и електро радова на пожарном обезбеђењу електро 

каблова, друга фаза,, наручиоцу у року од 8 дана од дана закључења уговора, доставити полису 

осигурања објекта за време извођења радова и полису осигурања од одговорности за штету 

причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје 

радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Потпис овлашћеног  лица 

Датум:                                              

____. ____. 2014. године                                                           _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП 
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Образац 10 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 Изјављујемо да смо дана ________ 2014. године посетили локацију која је предмет јавне 

набавке бр.  ЈНОП 002/2014 и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему 

понуде. Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, 

не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени. 

 
НАПОМЕНА: 

 За групу понуђача, Образац попуњава, потписује и оверава овлашћени члан групе понуђача. 

 

 

 

Датум : ____________________                               _______________________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 

 

 

_______________________________________ 

                 Потпис овлашћеног лица 

 

 

М.П.( понуђача ) 

 

 

 

 

 

За Наручиоца потврђујемо да је _____________________________________________ ,  

                                                                 (име и презиме представника понуђача ) 
 

дана ______________ године обишао предметну локацију 

 

                                                           _____________________________________________ 

                                      Корисник-Клиника за неурологију и психијатрију за децу и 

омладину 
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Образац 11 
 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________________, 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 12 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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 радова – грађевинских, грађевинско - занатских  и електро радова на 

пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза, ЈНОП 002/2014 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 печатом. 
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Образац 13 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

Напомена:  

- Модел уговора попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем 

или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати 

уговор;  

- Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. 

Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 

уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, 

односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке;  

- Понуђач је обавезан да модел уговора у једном примерку попуни на одговарајућим местима, с 

тим да овлашћено лице понуђача модел уговора потпише и овери печатом понуђача чиме 

потврђује сагласност са текстом уговора;  

- У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више 

подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи. Иста одредба важи и за групу 

извођача или учесника у заједничкој понуди.  
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МОДЕЛ 

УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

1. Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а, 

ПИБ 100269185, мат.бр. 07035802, текући рачун број 840 – 613661 – 11 који се води код 

Управе за трезор кога заступа в.д. директор проф др Анета Лакић (у даљем тексту: 

Наручилац) 

2. ________________________________________________________________________, са 

седиштем у ___________________________________, улица____________________ 

___________________________________________________(у даљем тексту: Извођач), 

ПИБ ____________________________, матични број ____________________________, 

текући рачун бр.___________________________________,отворен код пословне банке 

______________________________________________________, које заступа директор 

_______________________________________________. 

• Попуњава извођач који наступа самостално, извођач који наступа са 

подизвођачима и овлашћени члан групе понуђача. 

 

Извођач ће део уговорених радова извршити преко подизвођача: 

1.______________________________________,са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

• Уколико има више подизвођача, прилагодити броју подизвођача. 

• Уколико извођач наступа самостално не попуњавати. 

 

Односно у групи понуђача коју чине: 

 

1.______________________________________,са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 

2.______________________________________, са седиштем___________________________, 

ПИБ________________, матични број____________________. 
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• Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе 

понуђача. 

• Уколико извођач наступа самостално не попуњавати. 

 

 

 

 

Уговорне стране констатују : 

 

             -да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник 

Републике србије 124/12”)  и позива који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет 

страници наручиоца дана ________________ , спровео поступак јавне набавке у отвореном 

поступку , бр. набавке ЈНОП 002/2014 

            -да је Извођач доставио понуду бр.__________ од ______________ која у потпуности 

испуњава услове из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора ; 

            -да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 

Извођача и Одлуке о додели уговора број___________од ________________ изабрао Извођача 

______________________________________________ из _______________________ за извођење 

радова који су предмет овог уговора . 

 

 

Члан 1. 

 

 Предмет овог уговора је извођење грађевинских, грађевинско- занатских  и електро радова на 

пожарном обезбеђењу електро каблова, друга фаза, ЈНОП 002/2014 и то у свему према усвојеној 

понуди Извођача број ______________  од ______2014. године, која је заједно са предмером и 

предрачуном радова саставни део уговора.   

  

 

Члан  2. 

 

Цена извођења радова из члана 1. овог уговора  износи укупно 

____________________(__________________________________________________________) 

динара, без урачунатог ПДВ-а. 

     Уговорена вредност радова са ПДВ-ом износи_____________ 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

 

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

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

 

 

Члан  3. 

 

         Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача 

бр.____________________________ код __________________________ Банке,  на следећи начин :  

- аванс у износу од 50% вредности укупно уговорене цене у року  од 2 (два) дана од дана 

преноса наменских средстава на рачун  наручиоца од стране Министарства здравља, 

достављање захтева за плаћање аванса, изјаве о наменском коришћењу аванса и истовременог 

достављања банкарске гаранције за повраћај аванса на пун износ авансне уплате, која мора 
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бити безусловна, неопозива, наплативе на први позив и без права на приговор а у корист 

наручиоца . Аванс ће се правдати сукцесивно кроз привремене ситуације. 

- остатак у износу од 50% вредности укупно уговорене цене по привременим ситуацијама и    

окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 

јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року од 2 (два) дана од 

дана преноса наменских средстава на рачун  наручиоца од стране Министарства здравља. 

Извођач је сагласан да окончану ситуацију  може испоставити Наручиоцу тек по 

извршеном техничком пријему и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну 

изведених радова. 

 

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и другу 

документацију Извођач доставља стручном надзору Наручиоца који ту документацију чува до 

примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што 

Извођач признаје без права приговора. 

 

 

Члан  4. 
 

    Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 60 (шездесет) 

календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао. 

      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 инвестиционо-техничку документацију  

- да је Извођач доставио банкарске гаранције за повраћај аванса и откањање недостатака у 

гарантном року и бланко сопствену меницу за добро извршење посла и и за обез6еђење 

испуњења обавеза у поступку јавне небавке 

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  

- 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. 

 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-ег дана од кумулативног стицања горе 

наведених услова, сматраће се да је 3-ег дана уведен у посао. 

 

      Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, и 

примопредају објекта, а што стручни надзор Наручиоца констатује у грађевинском дневнику. 

           Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 

Члан  5. 

             

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

 

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

- у случају елементарних непогода и дејства више силе 

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом 

да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) 

прелази обим радова који су предмет овог уговора 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

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

сагласност стручног надзора Наручиоца, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од 

сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.  

 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 

постигну писмени споразум. 

 

 У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више 

извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

  Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног 

рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Члан  6. 

 

           Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 

дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за 

сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности 

укупно уговорених радова. 

           Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 

умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 

неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, 

може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 

претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже. 

 

Члан  7. 

 

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

радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске 

и инсталатерске радове, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који 

су предмет овог уговора. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим 

прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и 

да објекат преда Наручиоцу и кориснику. 

  Извођач се обавезује : 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача 

радова ;  

- 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 кориснику и Наручиоцу ; 

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду ; 
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- да омогући вршење стручног надзора на објекту ; 

- да уредно води све књиге предвиђене 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 материјалаили убрзања извођења радова када је запао у 

доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова ; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника 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 и употребљеног материјала, с тим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 

дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

 

 

Члан  8. 

 

Наручилац се обавезује да Извођачу радова преда инвестиционо – техничку 

документацију неопходну за извршење посла, плати уговорену цену под условима и на начин 

одређен чланом 3. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове. 

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор Наручиоца над извршењем уговорних 

обавеза Извођача. О ангажованом вршиоцу Стручног надзора Наручиоца, Наручилац ће писано 

обавестити Извођача. 

 

Члан  9. 

 

            Извођач се обавезује да у року од 8 дана од дана закључења овог уговора  Наручиоцу 

преда:  

а) банкарску гаранцију која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без 

права на приговор, а у корист Наручиоца 

- за повраћај авансног плаћања у износу уговореног аванса са роком важења најкраће 30 дана 

дужим од истека коначног рока за комплетно извршење посла; 

- за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора са роком 

важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока 

б) оригинал сопствену бланко меницу, са клаузулом „без  протеста“ прописано потписане и 

оверене са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији 

менице 

- за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора са роком  важности 30 дана 

дужим од уговореног рока за коначно извршење посла, 

                 - за обезбеђење испуњења обавеза у поступку јавне набавке у износу 2% од вредности понуде 

                   без ПДВ-а са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде за озбиљност понуде 

са роком важности до истека понуђеног рока важења понуде. 

 

У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који су предмет 

овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарске 

гаранције. 

 Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску 

гаранцију која мора бити безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на 

приговор, а у корист Наручиоца  за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од 

вредности уговора са роком важности 30 дана дужим од уговореног гарантног рока.  
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 Банкарску гаранцију  за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да 

наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана 

пријема писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог 

извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника. 

 

Члан  10. 

Извођач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења уговора осигура радове 

који су предмет овог уговора, од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање 

објекта у изградњи) и достави Наручиоцу полису осигурања винкулирану на наручиоца, са 

важношћу за цео период извођења радова. 

Извођач је такође дужан да у року од 8 дана од закључења уговора, достави Наручиоцу 

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

оргинал или оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према 

важећим законским прописима. 

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

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

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

противпожарне заштите. 

Члан  11. 

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године  рачунајући од дана примопредаје 

радова. За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, 

који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог 

уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као 

и упутства за руковање. 

Члан  12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о 

свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених 

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

проузрокована овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по 

пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање 

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

банке за отклањање недостатака у гарантном року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности 

трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручиоца има право 

да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

Члан  13. 

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

квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима  

           Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и 

постављања исте, благовремено обавести надзорног органа о потреби увида и контроле 

материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим 

Правилницима и позитивном законском регулативом. 

 

         Уколико надзорни орган утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају 

стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају 

спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 
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        Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу 

квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара 

квалитету. 

 

         У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, 

Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку 

поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач 

у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на 

трошак Извођача по овом уговору. 

 

Члан 14. 

 

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

изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео. 

 

Члан  15. 

 

          Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 

радова, чл. 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу ( „Сл. лист СФРЈ бр. 18/77” ), Извођач је 

дужан да застане са извођењем вишка радова и писано ( уписом у грађевински дневник )  

обавести стручни надзор Наручиоца и Наручиоца. 

        По добијању писане сагласности ( уписом у грађевински дневник од стране стручног 

надзора Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова 

не може прећи 10% од уговорених износа. 

          Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача бр. 

_______________ од ________ 2014. за које се утврди постојање вишка радова из става 2 овог 

члана остају фиксне и непроменљиве. 

          Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, 

Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове. 

          Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на 

продужетак рока завршетка радова.  

 

Члан 16. 

 

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

Наручиоца извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за 

стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или 

другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде 

пројектне документације.  

          Извођач и стручни надзор Наручиоца су дужни да истог дана када наступе околности из 

става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца. 

За извођење додатних ( непредвиђених ) радова из става 1 овог члана, као и за додатне 

(непредвиђене) радове који нису били укључени у првобитни пројекат или у првобитни уговор о 

јавним набавкама, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни, Извођач је 

дужан да писано обавести ( уписом у грађевински дневник ) стручни надзор Наручиоца и 

Наручиоца, а Наручилац ће поступити у складу са чл. 36. Закона о јавним набавкама.   
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Члан 17. 

         Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и 

стручни надзор Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

           Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка 

радова. 

           Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора 

Наручиоца и Извођача. 

  Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

  Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са 

приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка. 

  

Члан 18. 

     По завршетку радова извођач испоставња окончану ситуацију. 

            Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно 

изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора Наручиоца и 

усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.   

    

Члан  19. 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења уговора не достави банкарску гаранцију 

за аванс, у ком случају Наручилац има право на активирање менице за озбиљност 

понуде; 

- ако Извођач у року од 8  дана од дана закључења уговора не достави полису осигурања, 

у ком случају Наручилац има право на активирање менице за озбиљност понуде ; 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о узроцима 

не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-

техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;  

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и 

квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама 

стручног надзора Наручиоца у примереном року у складу са Законом о планирању и 

изградњи; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 

Члан  20. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су 

предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира меницу за добро извршење посла. 

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

разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог извођача за те 

радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 

отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 

уговора.  

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, 

да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним 

радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 

уговор. 
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Члан 21. 

           За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о 

грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области. 

 

Члан  22. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

-    Техничка документација наручиоца 

-    Општи опис радова из документације јавне набавке 

       -    Понуда Извођача бр. ___________________ од __________2014. године 

 

Члан 23. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 24. 

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан 25. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) за сваку уговорну страну. 

 

 

 

 

 

 

              за Наручиоца:                            за Извођача: 

      в.д. директор Клинике                                                                                     директор 

 

_______________________                                                                    _____________________                                     
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Образац 14 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

р. 

бр. 
опис цена без ПДВ-а износ ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

  1 2 3 ( 1+2 ) 

0 РAДОВИ ДЕМОНТАЖЕ    

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ    

VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ    

VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ    

XI СТОЛАРСКИ РАДОВИ    

XII ПВЦ СТОЛАРИЈА    

XIII ГИПСАРСКИ РАДОВИ    

XIV МОЛЕРСКИ РАДОВИ    

XV ЕЛЕКТРООПРЕМА    

XVI KЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ    

XX РАЗНИ РАДОВИ    

Укупно  (динара) :    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене : 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене  на следећи начаин : 

• у колони 1 уписати колико износи цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке; 

• у колони 2 уписати колико износи ПДВ, за тражени предмет јавне набавке; 

• у колони 3 уписати колико износи цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке, и то 

тако што ће сабрати цену без ПДВ-а (наведену у колони 1) и износ ПДВ-а (наведен у 

колони 2) за тражени предмет јавне набавке; 

• на крају уписати укупне износе за: 

- цена без ПДВ-а (колона 1); 

- износ ПДВ-а (колона 2); 

- цена са ПДВ-ом (колона 3) 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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Образац 15 

 

7. ТЕНДЕРСКА    ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 

Тендерска документација израђују се у складу са законом, техничким прописима и 

стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке. Овде се прилаже део 

техничке документације тј СПЕЦИФИКАЦИЈА И ПРЕДМЕРИ ПОТРЕБНИХ РАДОВА ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: 

• . Понуђач мора у понуди дати јединичне цене по свим позицијама без ПДВ-а,укупне цене 

по позицијама без ПДВ-а (производ јединичне цене и количине) и укупан износ након 

збира свих позиција, без ПДВ-а, све изражено у динарима 

• Понуђач може,  код давања понуде за позиције где су наведени елементи попут робног 

знака , патента, типа или произвођача, да понуди наведене,   "или одговарајуће" тј. да 

понуди елементе другог робног знака, патента, типа или произвођача еквивалентног  

квалитету наведеном у позицији. 
 

 

      
0 РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ       

1 
Пажљива демонтажа зидне облоге од ПВЦ материјала и 
предаја инвеститору. Обрачун по м2. 

   
  

  м2 780,00   

2 
Пажљива демонтажа електрогалантерије (утикача,прекидача 
и сл.) са зидова и поновна монтажа уз обезбеђење од 
контакта пацијената са истом током радова. Обрачун по ком. 

   

 

  ком 50,00   

3 
Пажљива демонтажа лимене опшивке и изолације ок цеви 
Обрачун по м1. 

   
 

  м1 50,00   

0 РАДОВИ ДЕМОНТАЖЕ  УКУПНО     

         

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ       
1 Набавка материјала и малтерисање зидова изнад електро 

ормана продужним малтером 1:3.9. Јединичном ценом 
обухватити сав материјал, зидарску скелу и рад. Обрачун по 
м2. 

  

 

 

  м2 22,00   
2 Набавка материјала и обрада шпалетни мрежицом,лепком, 

гипс плочама,  (променљиве ширине) унутрашњих врата 
после монтаже. Јединичном ценом обухватити сав материјал 
и рад. Обрачун по м1. 

  

 

 

  м1 380,00   

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО     

      

VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ       
1 Набавка материјала и израда термоизолације грејачких цеви 

меком минералном вуном д=10цм развијене ширине 80 цм  
према упутству произвођача. Обрачун по м2, рачунајући сав 
материјал и рад.     

 

    м1 90,00   

VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО     

      
VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ       
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4 

Набавка, израда и монтажа опшивке цевне мреже од 
алуминијумског  равног лима д=0,55мм.развијене ширине 
120 цм на оштећеним деловима мреже. Ценом обухватити 
израду и монтажу и сав материјал и рад. Обрачун по м'.  

  

 

 

    м' 90,00   

VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО     

      

XII ПВЦ СТОЛАРИЈА       

1 

Пажљива демонтажа, окретање смера отварања и пновна 
монтажа ПВЦ врата. Сува монтажа уз штеловање шарки и 
брава. У цену урачунат сав потребан материјал и рад. 
Обрачун по комаду.     

 

   дим.140/210 см ком. 1   

   дим.150/210 см ком. 1   

XII ПВЦ СТОЛАРИЈА УКУПНО     

      

XI СТОЛАРСКИ РАДОВИ       

1 

Пажљива демонтажа, окретање смера отварања и пновна 
монтажа дрвених врата. Сува монтажа уз потребно 
ампасовање, штеловање шарки и брава. У цену урачунат сав 
потребан материјал и рад. Обрачун по комаду.     

 

   дим.90/210 см ком. 4   

   дим.100/210 см ком. 1   

XI СТОЛАРСКИ РАДОВИ УКУПНО     

      

XIII ГИПСАРСКИ РАДОВИ       
1 Набавка материјала и уградња гипс картонских плоча 

д=12.5мм на лепку и усаглашавање са инсталатерима. 
Спојнице бандажирати, испунити и припремити за молерске 
радове. У цену урачунат потребан материјал и рад.Обрачун 
по м2.    

 

    м2 780,00   

XIII ГИПСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО    

      
XIV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     

1 Набавка материјала и  глетовање зидова од гипс плоча за 
квалитет полудисперзије .У цену урачунат потребан 
материјал и рад. Обрачун по м2.    

 

  зидови : м2 290,00   
2 Набавка материјала и бојење зидова од гипс плоча 

полудисперзијом у тону по избору пројектанта.У цену 
урачунат потребан материјал и рад. Обрачун по м2.    

 

  зидови : м2 290,00   
3 Набавка материјала и наношење грађевинског лепка на 

мрежици преко гипс плоча . У цену урачунат потребан 
материјал и рад. Обрачун по м2.    

 

  зидови : м2 490,00   
XIV МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ УКУПНО    

      
XV ЕЛЕКТРО ОПРЕМА     
1 Набавка материјала,уградња ZUDS уређаја у  постјеће 

разводне ормане. У цену урачунати потребан материјал и 
пуштање разводног ормана у рад . Обрачун по ком.    

 

  РТ 1- ЗУДС 63 А, 30mA/4 ком 1,00   

  РТ 2- ЗУДС 63 А, 30mA/4 ком 1,00   

  РТ 3- ЗУДС 100 А, 30mA/4 ком 1,00   

  РТ 4- ЗУДС 63 А, 30mA/4 ком 1,00   

  РТ 5- ЗУДС 63 А, 30mA/4 ком 1,00   
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2 Набавка материјала,уградња ПАНИК светиљке снаге 8 w, 
220 v, aкумулатор капацитета 3 сата, стартер, потребна 
електроника. У цену урачунати потребан материјал и 
пуштање разводног ормана у рад. Обрачун по ком.    

 

    ком 11,00   
XV ЕЛЕКТРО ОПРЕМА УКУПНО    

      

XVI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
1 Облагање зидова керамичким плочицама у слогу, димензија 

20х20  светле боје, киселоотпорна, према стандарду ISO 
10545-12, отпорне на хемикалије - GA GLA GHA,  гранитна. 
Плочице се полажу на лепак и фугују антибактерицидном и 
антифугицидном масом.  У цену урачунат потребан 
материјал и рад.Обрачун по м2.    

 

    м2 490,00   

XVI КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО    

      

XX РАЗНИ РАДОВИ     
1 Завршно чишћење и прање објекта ради предаје 

инвеститору на употребу. Сав остатак од материјала, 
помоћна скела и оплате, алат и остало уклонити са објекта. 
Све застакљене површине, површине од керамичких и 
гранитних плоча опрати, а остале подове очистити. Сву 
столарију и браварију која је бојена прегледати а окове и 
браве очистити тако да могу нормално да се користе. 
Обрачун паушално. 

  

 

 

    паушал 1,00   

XX РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО    
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА    

0 РAДОВИ ДЕМОНТАЖЕ  УКУПНО  

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  

VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  

VII ЛИМАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  

XI СТОЛАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  

XII ПВЦ СТОЛАРИЈА  УКУПНО  

XIII ГИПСАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  

XIV МОЛЕРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  

XV ЕЛЕКТРООПРЕМА  УКУПНО  

XVI KЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ  УКУПНО  

XX РАЗНИ РАДОВИ  УКУПНО  
     
  ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ УКУПНО  
    
     
     
 

 
 

  
     
  

 

 

 

 

   
     

 

Београд, ____________2014.  године 

 

                                                                                                       П О Н У Ђ А Ч , 

 

                                                                                     ________________________________ 
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