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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у 

даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1/2018, дел. број  одлуке 01-588 од 

08.06.2018. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке мале 

вредности број 1/2018, број решења 01-589   од 08.06.2018. године, припремљена је: 
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у  поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова – ''Радови на 

адаптацији и одржавању школских просторија''  

редни број јавне набавке 1/2018 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. 1.Подаци о наручиоцу 

Наручилац:   Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу 

Адреса:   Косовска 8, 34000 Крагујевац  

Интернет страница: www.vts.edu.rs 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 1/2018 су радови –  ''Радови на адаптацији и одржавању школских 

просторија''. 

 

 1.4. Циљ поступка 

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

 

1.5. Контакт  

Лице (или служба) за контакт: Мирослава Прокић, секретар Школе. 

                                                  

Е - mail адреса (или број факса): office@vts.edu.rs.                                                         .  

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

2.1. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке број 1/2018 су радови – ''Радови на адаптацији и одржавању школских 

просторија'', шифра из ОРН: 45000000- Грађевински радови. 

 

2.2. Партије  

Јавна набавка није обликована у партије. 
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВРШЕЊА  
 

Предмет јавне набавке је извођење радова на адаптацији и одржавању школских просторија Високе 

техничке школе струковних студија у Крагујевцу, на адреси наручиоца Косовска 8, 34000 

Крагујевац. 

 

Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке:  

SPECIFIKACIJA RADOVA 

 I ADAPDACIJA (ULAZNI HOL I HODNICI) - UPRAVNA ZGRADA 

  PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

RB OPIS RADOVA 
Jed. 

Mere 
Količina 

        

A GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI  

   

  

Opšti uslovi 

Radovi na montaži spuštenih plafona mogu da vrše samo 

specijalizovana preduzeća ili pogoni, prema odredbama 

„tehničkih uslova za izvodjenje završnih radova u građevinarstvu“ 

i SRPS-u. 

Pre početka radova izvođač je dužan da ispita sve potrebne uslove 

za urgrađivanje spuštenih plafona i pismeno upozori naručioca na 

eventualne nedostatke. Posebno se mora obratiti pažnja na 

usklađenosti projekta spuštenih plafona sa projektima instalacije, 

sa projektom rasvete, postavljanje anemostata i javljača požara 

kao i eventualno projektovanje kaskade. 

Svi primenjeni materijali moraju da odgovaraju odredbama SRPS-

a ili da budu atestirani od strane ovlašćene organizacije za namenu 

za koju se koriste. Izvođač je dužan da na zahtev investitora 

priloži tražene ateste. Ukoliko je za neku poziciju radu predviđen 

materijal koji po svojim svojstvima i nameni ne odgovara, izvođač 

je dužan da na to upozori nadzornog organa. Ako izvođač ugradi 

materijal slabijeg kvaliteta od ugovorenog, dužan je da o svom 

trošku odstrani nekvalitetni materijal i radove izvede kvalitetno. 

Materijal koji se ugrađuje mora biti nov. Svi vezivni elementi i 

montažni materijali moraju biti zaštićeni od korozije. 

Izvodjač je dužan da podnese projektantu na odobrenje uzorke 

plafona i ton kartu. Jediničnom cenom treba da obuhvati: 

- sav rad i materijal na izradi spuštenih plafona, 

- uzimanje svih mera i obračun radova, 

- korišćenje mašina, alata i opreme, 

       -     pogonski materijal, 

- sav spoljašni i unutrašnji transport i prenos vezan za 

spuštene plafone, 

- izradu, montažu i prenos lakih pokretnih skela, 

- čišćenje i pripremu podloge, 

- primenu svih HTZ mera, 
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- čišćenje svih površina i gradilišta od otpadaka koji su 

proistekli izvodjenjem spuštenih plafona, 

- mere zaštite drugih radova od izvođenja spuštenih 

plafona, 

- eventualne popravke u garantnom roku. 

Obračun radova će se vršiti po „tehničkim uslovima za 

izvodjenje završnih radova u gradjevinarstvu“. 

  

 1 Nabavka materijala, transport i izrada kasetnog spuštenog 

plafona sa podkonstrukcijom i oblaganje amstrong pločama 

60x60cm; d = 12mm, sa upotrebom radne skele. m2 133.61 

2 Obijanje maltera sa plafona, iznošenje i odvoženje šuta na 

gradsku deponiju i nabavka materijala, malterisanje plafona 

produžnim malterom sa upotrebom rabic mreže. U cenu 

uračunati i radnu skelu. m2 36.83 

3 Nabavka, transport i montaža oglasnih tabli od aluminijumskog 

rama sa zastakljivanjem, dimenzija 240x100cm. 

kom 2 

4 Završno čišćenje objekta (Upravna zgrada i Pirotehnički 

bataljon). m2 197.95 

  
  

        

RB OPIS RADOVA 
Jed. 

Mere 
Količina 

        

B INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE   

       U ponuđenu cenu uračunati troškove: nabavke, isporuke, montaže i povezivanja svog  navedenog elektro materijala i 

opreme. Takođe se podrazumeva i sav "sitan" instalacioni materijal kao što su: vijci, tiplovi, instalacione razvodne 

kutije, kablovske  stezaljke, kablovske papučice , metalne šelne  i  slično. 

Sastavni deo predmera i predračuna je Tehnički opis. 

Sav ugrađen elektro materijal u potpunosti mora da zadovoljava  SRPS i IEC standarde. 

Pre početka radova Izvođač je u obavezi da se detaljno upozna sa projektom i o svim uočenim nedostatcima upozna 

Investitora. Svi naknadni radovi neće biti  priznati . 

Svi radovi na el.instalaciji moraju biti obavljeni stručnom radnom snagom odgovarajuće kvalifikacione strukture. 

Izvođač se obavezuje da na gradilištu primeni sve zakonom predviđene mere zaštite na radu. 

Izvođač radova mora da bude registrovan za izvođenje elektro radova. 

 

      
   

B.1 MRO,RO-, RT-... I NAPOJNI KABLOVI     

1 Demontiranje postojeće razvodne table RT-1 i montiranje  nove 

razvodne table RT-1, izrađene od izolacionog materijala i 

predviđena za ugradnju u zid. U nju se ugrađuje sledeća oprema: 

   ZUDS 40/0,5 A ком. 1 

 osigurač "automatski" 10A, 6kA, tip C ком. 6 

 osigurač "automatski" 16A, 6kA, tip C ком. 8 

 strujne stezaljke prema potrebi 

 kablovske uvodnice prema potrebi 

 kratkospojni češljevi za osigurače prema potrebi 

 kablovske papučice i  kontakt igle prema potrebi 

 bakarne šine za nulu i  zemlju prema potrebi 

 provodnici za šemiranje prema potrebi 
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 ZUDS i osigurači treba da budu proizvodnje  SIEMENS ili 

LEGRAND ili sličnog kvaliteta 

Svi osigurači moraju biti tipa “C”, predviđeni za struju kratkog 

spoja od 6 kA 

U ormar postaviti jednopolnu šemu izvedenog stanja 

   Komplet montirano i povezano ком. 1 

  

  2 Demontiranje postojeće razvodne table RT-2 i montiranje  nove 

razvodna tabla RT-2, izrađena od izolacionog materijala i 

predviđena za ugradnju u zid. U nju se ugrađuje sledeća oprema: 

   osigurač "automatski" 40A, 6kA, tip C ком. 3 

 strujne stezaljke prema potrebi 

 kablovske uvodnice prema potrebi 

 kratkospojni češljevi za osigurače prema potrebi 

 kablovske papučice i  kontakt igle prema potrebi 

 bakarne šine za nulu i  zemlju prema potrebi 

 provodnici za šemiranje prema potrebi 

 ZUDS i osigurači treba da budu proizvodnje  SIEMENS ili 

LEGRAND ili sličnog kvaliteta 

Svi osigurači moraju biti tipa “C”, predviđeni za struju kratkog 

spoja od 6 kA 

U ormar postaviti jednopolnu šemu izvedenog stanja 

   Komplet montirano i povezano ком. 1 

  

  3 Kablovi za napajanje razvodnih ormana i tabli. Postavljaju se 

delom ispod maltera a delom po odstojnim obujmicama. U delu 

prodora kroz betonske ploče postavljaju se u instalaciona creva.  

  

 

PP00-Y 5x6 mm2 od MRO do RT-2 m 30 

 

PP00-Y 5x6 mm2 od MRO do RT-1 m 30 

    4 Instalaciono gibljivo crevo, za provlačenje kablova kada se 

postavljaju u betonske ploče ili prolaze kroz betonske zidove: 

  

 

crevo f 36 mm m 50 

    

 
   B.2 INSTALACIJE JAKE STRUJE      

  

  1 Serijski instalacioni prekidač rasvete,             10 A, 250 V, 

ugradni kom 1 

    2 Naizmeniči instalacioni prekidač rasvete,        10 A, 250 V, 

ugradni kom 4 

  
  3 Nosač mehanizama za modularne priključnice sa 2modula, sličan 

tipu Aling Mode 2M u kompletu sa instalacionom kutijom. kom 4 

  
  4 Maska mehanizama za modularne priključnice sa 2 modula, 

sličan tipu Aling Mode 2M bele boje. kom 4 

  
  5 Nosač mehanizama za modularne priključnice sa 4 modula, 

sličan tipu Aling Mode 4M u kompletu sa instalacionom kutijom. kom 1 

  

  6 Maska mehanizama za modularne priključnice sa 4 modula, 

sličan tipu Aling Mode 4M bele boje. kom 1 
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7 Led panel 45W, 230V, 4200K, 3150lm, dimenzije 600X600mm. 

Led panel je sa mlecno belim difuzorom i belim ramom za 

udgradnju. kom 5 

  
  8 LED svetiljka sigurnosne rasvete 8 W koja ima autonomiju rada 

od minimalno 3h,  komplet sa kablom PP-Y 3x1,5 mm, prosečne 

dužine 8 m, položenim ispod maltera. Svetiljka mora da ima 

odgovarajući atest ком.  4 

  
  9 Monofazna "šuko" priključnica 16A, 250V, slična tipu Aling 

M2, sa keramičkom osnovom i zaštitnim kontaktom uzemljenja. 

ком.  4 

 
   10 LED trafo za napajanje LED traka 100W kom 2 

  
  11 LED traka slična tipu:  

TRAKA 5050 30/m  ačina: 7,2W/m 

Napon: DC12V,Tip: 5050, Broj dioda po dužnom metru: 30, 

Boja svetla: WW,IP: 21 NWP, Širina trake: 10mm, Efikasna 

zamena za svetleća creva i sitne halogene sijalice. m 25 

  
  12 Kablovi za napajanje potrošača. Polažu se ispod maltera u 

instalacionim gibljivim crevima ili po kablovskim nosačima. U 

delu dvorišta za instalacije zidne rasvete se polažu podzemno. 

   PP-Y 3x1.5 mm  m 120 

 PP-Y 3x2.5 mm  m 60 

    13 Instalaciono gibljivo crevo, za provlačenje kablova kada se 

postavljaju u betonske ploče ili prolaze kroz betonske zidove: 

  

 

crevo f 16 mm m 40 

 

crevo f 23 mm m 40 

    

    

B.3 MERENJA I ZAVRŠNI RADOVI     

 
   

1 Potrebni dodatni radovi koji obuhvataju sve  mere koje su 

neophodne za instalaciju  opreme navedene u ovom predmeru do 

potpune operativnosti sistema, izrada gradilišne dokumentacije, 

obuka korisnika, završno puštanje sistema u ispravan rad. 

   paušalno 

    2 Ispitivanje i merenje celokupno izvedene elektro instalacije u 

svemu prema važećim propisima i standardima. 

Između ostalog obavezno izvršiti sledeća merenja: 

mernje otpora petlje kvara  

mernje otpora izolacije prema masi i međufazno 

merenje otpora rasprostiranja uzemljivača 

merenje otpora na instalaciji za izjednačenje potencijala   

sva ostala zakonom i propisima predviđena merenja i ispitivanja 

Ova merenja može vršiti samo organizacija koja je za to 

registrovana, sa atestiranim instrumentima. Na osnovu dobijenih 

rezultata merenja  prave se protokoli u najmanje  tri primerka i 

predaju Investitoru. 

paušalno 
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II 
ADAPDACIJA - PIROTEHNIČKI BATALJON (HODNICI, STEPENIŠTE, 

MOKRI ČVOROVI I AMFITEATAR) 

 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

  
RB OPIS RADOVA Jed. Mere Količina 

        

A GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI  

        
1 Skidanje plafona od medijapana (amfiteatar) sa 

iznošenjem i odvozom na gradsku deponiju. m2 89.20 

2 Nabavka, transport i izrada pregradnih rigips 

zidova sa potrebnom podkonstrukcijom, ispunom, 

obalganjem pločama i bandažiranjem (15,42 + 

6,53). m2 21.95 

3 Nabvaka, transport i izrada kasetnog spuštenog 

plafona sa podkonstrukcijom i oblaganjem 

amstrong pločama 60x60cm; d = 12mm    

(amfiteatar: 86,90m2; mokri čvorovi: 26,15m2).                                                                 m2 136.45 

4 Obijanje maltera sa plafona sa iznošenjem i 

odvoženjem šuta na gradsku deponiju. m2 130.00 

5 Nabavka materijala, malterisanje plafona 

produžnim malterom sa upotrebom rabic mreže. U 

cenu uračunti i radnu skelu. m2 130.00 

6 Nabavka materijala i oblaganje podova 

keramičkim - granitnim poločicama, sa domaćeg 

tržišta, standardnih dimenzija, na postojećem podu 

sa prethodnom pripremom podloge. Pripremljnu 

podlogu premazati penetrirajućom podlogom, a 

keramičke poločice lepiti na lepku “Cerezit CM-

16”, sa otvorenom fugom širinom 2-3mm i 

fugovanjem istih akrilmin fugomalom iz 

Ceresitovog programa. Boju plogiča i fugomala 

određuje investitor. U cenu uračunati i izradu 

cokle visine 15cm u istoj obradi i istog materijala. 

Na stepenicama ugraditi protivklizne ugaone 

metalne lajsne. Obračun po m2 izvedene pozicije.  m2 23.40 

7 Nabavka materijala, priprema i bojenje drvenih 

vrata u tonu po izboru  1,4x 2,35x6. Obračun po 

m2. m2 47.38 

8 Nabavka materijala, priprema i bojenje drvenih 

prozora u tonu po izboru investitora 1,25x2x15x2. 

Obračun po m2 m2 17.20 

9 Demontaža postojećih pragova, izrada, isporuka i 

ugradnja novih pragova. 0,35x1x15x6.  kom 6.00 

10 Nabavka materijala i gletovanje malterisanih 

površina zidova u dva sloja do potpune glatkoće. 

Obračun po m2.  m2 296.00 
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11 Nabavka materijala i bojenje zidova u dva 

premaza, poludisperzijom za unutrašnje površine i 

“masnom bojom” za hodnike u visini od 120cm. 

Obračun po m2. 
m2 296.00 

  

RB OPIS RADOVA Jed. Mere Količina 

 
   

B INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE 

      
U ponuđenu cenu uračunati troškove: nabavke, isporuke, montaže i povezivanja svog  navedenog elektro 

materijala i opreme. Takođe se podrazumeva i sav "sitan" instalacioni materijal kao što su: vijci, tiplovi, 

instalacione razvodne kutije, kablovske  stezaljke, kablovske papučice , metalne šelne  i  slično. 

Sastavni deo predmera i predračuna je Tehnički opis. 

Sav ugrađen elektro materijal u potpunosti mora da zadovoljava  SRPS i IEC standarde. 

Pre početka radova Izvođač je u obavezi da se detaljno upozna sa projektom i o svim uočenim nedostatcima 

upozna Investitora. Svi naknadni radovi neće biti  priznati.  

Svi radovi na el.instalaciji moraju biti obavljeni stručnom radnom snagom odgovarajuće kvalifikacione strukture.  

Izvođač se obavezuje da na gradilištu primeni sve zakonom predviđene mere zaštite na radu. 

Izvođač radova mora da bude registrovan za izvođenje elektro radova. 

    
 

   

B.1 Prizmelje i  prvi sprat (hodnici i stepenište) 

1 Demontaža drvenog ormara sa osiguračima, 

isporuka i ugradnja novog ormara od izolacionog 

materijala dimenzija 700x600mm sa sledećom 

opremom: prekidač greenasti 0-1 25A-1 kom. 

  

Fid sklopka 40/05A 1 kom. 
  

Osigurač automatski C klasa 10-25A 15 kom. 
  

Banakrni češalj, kablovske papučice, sabirn kleme 

i ostali nespecificirani materijal   komplet    

  kom 1.00 

2 Isporuka materijala i izrada naizmeničnog 

sijaličnog mesta kablom PP-Y 3x1,5mm2; 

4x1,5mm2; prosečne dužine 9m. kom 11.00 

3 Isporuka i ugradnja prekidača naizmeničnog za u 

zid proizvod Aling - Conel ili sličan. kom 8.00 

4 Isporuka i ugrdanja ugradnog led panela 18W, 

4200K sa mlečno belim difuzorom, proizvod 

Philips. kom 10.00 

5 Isporuka i ugradnja zidne svetiljke (kose 

plafonjera sa led sijalocm 10W). kom 2.00 

6 Isporuka i ugradnja led panik svetiljke kompelt sa 

kablom PP-Y 3x1,5mm2 dužine 10m. kom 4.00 

    
B.2. Mokri čvorovi 

1 Isporuka i uzrada sijaličnog mesta kablom PP-Y 

3x1,5mm2, prosečne dužine 3 metra. kom 6 

2 Isporuka i ugradnja ugradnog led panela 18W, 

4200K proizvodnje Philips. kom 6 

    



 

 

Конкурсна документација у поступку јавне набавке 
 мале вредности редни број 1/2018 

страна 10 од 52 

 
      

B.3 Prostorija za pomoćno osoblje 

1 Isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta 

kablom PP-Y 3x1,5m2, prosečne dužine 8m. kom 1 

2 Isporuka i ugradnja jednopolnog prekidača 10A. kom 1 

3 Isporuka i ugradnja led panela 18W; 4200K 

(nadrgadni). kom 1 

4 Isporuka i izrada monofaznog priključnog mesta 

kablom PP-Y3x2,5mm2, prosečna dužina 15m sa 

ugradnjom monofazne šuko priključnice 16A, 

250V. kom 1 

    
B.4 Amfiteatar  

 MRO, RO, RT ' … Napojni kablovi 

  1 Razvodna tabla RT-U, izrađena od izolacionog 

materijala i predviđena za ugradnju u zid. U nju se 

ugrađuje sledeća oprema: 
   ZUDS 25/0,5 A kom 1 

 osigurač "automatski" 10A, 6kA, tip C kom 3 

 osigurač "automatski" 16A, 6kA, tip C kom 3 

 strujne stezaljke prema potrebi 

 kablovske uvodnice prema potrebi 

 kratkospojni češljevi za osigurače prema potrebi 

 kablovske papučice i  kontakt igle prema potrebi 

 bakarne šine za nulu i  zemlju prema potrebi 

 provodnici za šemiranje prema potrebi 

 ZUDS i osigurači treba da budu proizvodnje  

SIEMENS ili LEGRAND ili sličnog kvaliteta 

Svi osigurači moraju biti tipa “C”, predviđeni za 

struju kratkog spoja od 6 kA 

U ormar postaviti jednopolnu šemu izvedenog 

stanja 
   Komplet montirano i povezano ком. 1 

 
 

  2 Kablovi za napajanje razvodne table. Postavlja se 

delom ispod maltera a delom po odstojnim 

obujmicama. U delu prodora kroz betonske ploče 

postavljaju se u instalaciona creva.  

  

 

PP00-Y 5x4 mm2 od MRO do RT-U m 50 

3 Instalaciono gibljivo crevo, za provlačenje 

kablova kada se postavljaju u betonske ploče ili 

prolaze kroz betonske zidove: 
  

 

crevo f 36 mm m 5 

 
     Instalacija jake struje      

 
   1 Serijski instalacioni prekidač rasvete,             10 

A, 250 V, ugradni. kom 1 

2 Naizmenični instalacioni prekidač rasvete,             

10 A, 250 V, ugradni. kom 2 
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3 Nosač mehanizama za modularne priključnice sa 2 

modula, sličan tipu Aling Mode 2M u kompletu sa 

instalacionom kutijom. kom 1 

4 Maska mehanizama za modularne priključnice sa 

2 modula, sličan tipu Aling Mode 2M bele boje. kom 1 

5 Nosač mehanizama za modularne priključnice sa 7 

modula, sličan tipu Aling Mode 7M u kompletu sa 

instalacionom kutijom. kom 4 

6 Maska mehanizama za modularne priključnice sa 

7 modula, sličan tipu Aling Mode 7M bele boje. kom 4 

7 Računarska  priključnica,   slična tipu Aling Mode 

1M, RJ 45 kat 6 . kom  2 

8 HDMI priključnica,   slična tipu Aling Mode 1M, 

RJ 45 kat 6. kom  2 

9 Led panel 45W, 230V, 4200K, 3150lm, dimenzije 

600X600mm. Led panel je sa mlecno belim 

difuzorom i belim ramom za udgradnju. kom 12 

10 Monofazna  priključnica 16A, 250V, slična tipu 

Aling M2, sa keramičkom osnovom i zaštitnim 

kontaktom uzemljenja. ком.  9 

11 Monofazna euro priključnica 16A, 250V, M1. ком.  2 

12 Monofazna "šuko" priključnica 16A, 250V, sa 

keramičkom osnovom i zaštitnim kontaktom 

uzemljenja. ком.  5 

13 Kablovi za napajanje potrošača. Polažu se ispod 

maltera u instalacionim gibljivim crevima ili po 

kablovskim nosačima. U delu dvorišta za 

instalacije zidne rasvete se polažu podzemno. 

   PP-Y 3x1.5 mm  m 65 

 PP-Y 3x2.5 mm  m 120 

14 HDMI multimedialni prenosni kabal. m 20 

15 Kabal FTP klase 6, za povezivanje mrežne 

instalacije. Računa se komplet po dužnom metru. m 80 

16 Instalaciono gibljivo crevo, za provlačenje 

kablova kada se postavljaju u betonske ploče ili 

prolaze kroz betonske zidove: 

  

 

crevo f 16 mm m 10 

 

crevo f 23 mm m 10 

  
        Merenje i zavrsni radovi      

    1 Potrebni dodatni radovi koji obuhvataju sve  mere 

koje su neophodne za instalaciju  opreme 

navedene u ovom predmeru do potpune 

operativnosti sistema, izrada gradilišne 

dokumentacije, obuka korisnika, završno puštanje 

sistema u ispravan rad. paušalno 
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2 Ispitivanje i merenje celokupno izvedene elektro 

instalacije u svemu prema važećim propisima i 

standardima. 

Između ostalog obavezno izvršiti sledeća mernja: 

mernje otpora petlje kvara  

mernje otpora izolacije prema masi i međufazno 

merenje otpora rasprostiranja uzemljivača 

merenje otpora na instalaciji za izjednačenje 

potencijala   

sva ostala zakonom i propisima predviđena 

merenja i ispitivanja. 

Ova merenja može vršiti samo organizacija koja je 

za to registrovana, sa atestiranim instrumentima. 

Na osnovu dobijenih rezultata merenja  prave se 

protokoli u najmanje  tri primerka i predaju 

Investitoru. paušalno 

  
   

 

Захтеви у погледу квалитета, количина и описа радова: 

 

Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених стандарда и 

техничких норматива и употребу материјала одговарајућег квалитета. 

Сви радови се изводе по датим описима у предмеру радова и техничким условима грађења, 

садржаним у Спецификацији радова. Уколико је неки детаљ непотпун или нејасан, понуђач је 

приликом сачињавања понуде дужан да се благовремено обрати Наручиоцу, ради давања 

објашњења. 

Сав материјал и опрема која се уграђује за радове по уговору морају бити у сагласности са 

одговарајућим и одобреним стандардима, првокласног квалитета. Неће се одобрити или 

прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови се морају обавити пажљиво, 

стручно и са првокласном израдом. 

Квалитет  материјала мора бити доказан  атестима произвођача, где је понуђач коме буде додељен 

уговор дужан да исте и достави.  

Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на радовима, 

организује и врши Извођач, а цену истих понуђач је дужан да укалкулише у понуђене јединичне 

цене. 

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена 

обухвата и све зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са извршењем 

уговора. 

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од 

уговорених количина радова, у складу са релевантним прописима. Наручилац може поверити 

Извођачу радова извођење и вишкова радова који прелазе 10% уговорене вредности, уколико 

Извођач радова прихвати да исте изведе по већ уговореним јединичним ценама. 

Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова 

радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене 

вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова радова 

могућа у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, извођење вишкови радова 

се неће уговарати анексом уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће извести по 

налогу Надзорног органа и уговореним јединичним ценама уз сагласност Наручиоца, што ће бити 

констатовано и Записником о коначном обрачуну вредности изведених радова.      

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у 

време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији - у упутству 

понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила 

испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде. 
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Услови и начин плаћања:  

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног 

рачуна за извршене радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 68/2015 и 

113/2017). 

Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.  

Рок за завршетак радова:  

Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана 

рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора бити документован и усаглашен са 

приложеним динамичким планом реализације.  

Понуђач је у обавези да у склопу понуде достави - Динамички план реализације предмета јавне 

набавке - извођења радова, којим ће бити дефинисани и рокови извођења радова по врстама и 

позицијама и који мора одговарати укупно понуђеном року извођења радова. 

  

Место извођења радова: Крагујевац, Косовска 8. 

 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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: 

 

Обавезни услови Начин на који се доказује 

испуњеност услова 

Да је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) 

Закона); 

 

 

 

 

 

 

 

Испуњеност услова понуђач доказује 

достављањем попуњене, потписане и 

оверене Изјаве о испуњавању услова из 

члана 75. и 76.  Закона (Образац бр. 1) 

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); 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Понуђач је дужан да при састављању понуде 

изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде  

(чл. 75. ст. 2. Закона) 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити и додатне услове за учешће 

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

 

Додатни услови Начин на који се доказује 

испуњеност услова 

Да  испуњава додатни услов  да је у претходне три 

обрачунске године (2015, 2016. и 2017. година) 

остварио укупни бруто приход у минималном износу 
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од 3.000.000 динара годишње 

 

Испуњеност услова понуђач доказује 

достављањем попуњене, потписане и 

оверене Изјаве о испуњавању услова из 

члана 75. и 76.  Закона (Образац бр. 1) 
Да испуњава додатни услов да је у претходне пет 

године  извео радове који су предмет јавне набавке 

укупне вредности од 5.000.000 динара 

Да располаже неопходним кадровским капацитетом, 

односно да понуђач има најмање пет запослених или 

ангажованих квалификованих радника за извршење 

предметне набавке 

 

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. 

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

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

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико 

Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је 

уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

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

оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

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

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

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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Образац 1а 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач _____________________________________________________________________,             

                                                                     [навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – ''Радови на адаптацији и одржавању 

школских просторија'', редни број 1/2018, потврђује да испуњава услове из чл. 75. и 76. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

o да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

o да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

o 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); 

o да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

o да  испуњава додатни услов  да је у претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017. 

година) остварио укупни бруто приход у минималном износу од 3.000.000 динара годишње; 

o да испуњава додатни услов да је у претходне пет године  извео радове који су предмет јавне 

набавке укупне вредности од 5.000.000 динара; 

o да испуњава додатни услов да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да 

понуђач има најмање пет запослених или ангажованих квалификованих радника за извршење 

предметне набавке. 

 

 

 

Место:_____________                                                                          Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 1б 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

 

     

И З Ј А В У 

 

Подизвођач ___________________________________________________________________   

                                                             [навести назив подизвођача] 

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова –''Радови на адаптацији и одржавању 

школских просторија'', редни број 1/2018, потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

o да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

o да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

o да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији); 

o да је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

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

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

 

 

 

Место:_____________                                                                     Подизвођач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     ______________________________                                                         

 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да достави и 

превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није 

другачије назначено. 

Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима. 

 

5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти или 

кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, име контакт особе и 

контакт телефон. 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: Висока техничка школа струковних студија, Косовска број 8, 34000 

Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –''Радови на адаптацији и 

одржавању школских просторија'', редни број: 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

Рок за подношење понуде је: 19. jун 2018. године до 11:00 часова. 

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

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

је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

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

Благовременом понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа 

одређеног у позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата.  

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 и 

биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворена, са назнаком да је поднета 

неблаговремено. 

 

Јавно отварање понуда обавиће се дана 19. jуна 2018. године [истог дана када истиче рок за 

подношење понуда] са почетком у 12 часова, у просторијама наручиоца на адреси улица Косовска 

број 8 у Крагујевцу, сала читаонице, уз присуство овлашћених представника понуђача. 

Представници понуђача, који намеравају да присуствују отварању понуда, обавезни су да поднесу 

пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Заинтересованим лицима која нису понуђачи, 

комисија за предметну јавну набавку може дозволити да присуствују отварању понуда, уколико су 

та лица пре започињања поступка отварања понуда, поднела писани захтев са образложењем и 

приложила пуномоћје за присуство поступку отварања понуда. У поступку отварања понуда могу 

активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

 

Понуда мора да садржи: 

• попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверен Образац понуде (Образац 2); 

• Попуњен, оверен и потписан Образац структуре цене (Образац 3); 

• попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (Образац 4,) 

• попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у 

обрасцима који су саставни део конкурсне документације (Образац 1а и 1б, Образац 5, 

Образац 6, Образац 7а  и 7б, Образац 8, Образац 9 и Образац 10), с тим да образац 

Трошкови понуде није неопходно попунити и потписати. 

 

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева 

наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.  
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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. 

Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за 

попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати. 

У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном обрасцу 

из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као таква ће бити 

одбијена. 

 

Напомена: 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате 

у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом 

оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о 

испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 

групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба 

дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

5.3. ПАРТИЈЕ 

Предметна набавка није обликована по партијама. 

 

5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Висока техничка школа струковних 

студија у Крагујевцу, улица Косовска број 8,34000 Крагујевац, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова - ''Радови на адаптацији и одржавању школских 

просторија'', редни број 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова - ''Радови на адаптацији и одржавању школских 

просторија'', редни број 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” - или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова - ''Радови на адаптацији и одржавању школских 

просторија'', редни број 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова ''Радови на адаптацији и одржавању 

школских просторија'', редни број 1/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

телефон. 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. 

 

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

У Обрасцу понуде (поглавље 6.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 6.) 

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

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

подизвођача.  

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

набавке поверити подизвођачу. 

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

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац 1 б из поглавља 4.). 

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

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

обавезно садржи податке из члана 81.ст. 3 Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

у име задругара. 

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

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

Висина траженог аванса може бити највише 25% од укупно уговорене вредности предметних 

радова. Тражење аванса није обавезно. 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног 

рачуна за извршене радове, али не и дужи од 45 дана у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 68/2015 и 

113/2017). 

Уколико је понуђени рок плаћања краћи од траженог понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.  

 

5.9.2. Рока за завршетак радова 

Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана 

рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора бити документован и усаглашен са 

приложеним динамичким планом реализације.  

 

5.9.3. Место извођења радова 

Крагујевац, Косовска 8. 
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5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

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

ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, са урачунатим свим трошковима 

које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове 

јавне набавке. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно 

упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним 

условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 

искаже у динарима. 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

У предметној јавној набавци понуђач је су дужан да достави попуњене, потписане и оверене 

Изјаве понуђача (Образац 7а и Образац 7б) о обавези достављања:  

- соло менице за повраћај исплаћеног аванса, 

- соло менице за добро извршење посла, 

- соло менице за отклањање грешака у гарантном року.  

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за повраћај исплаћеног аванса, у тренутку 

потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично 

овлашћење, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком 

доспећа ''по виђењу'' и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за 

извођење уговорених радова.  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку потписивања 

уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у 

висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана 

дуже од уговореног рока за извођење предметних радова. Наручилац може наплатити 

меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором 

преузетих обавеза од стране понуђача.  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, на дан 

примопредаје завршених радова, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и 

менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, 

која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења  

који је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац може наплатити меницу за случај да 

извођач радова не изврши уговорене обавезе у предвиђеном гарантном року.  

 

Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра НБС). 

Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда 

копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача.  

У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки 

појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично 

овлашћење.  

Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 56/2011). Уз меницу се 

обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.  
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5.12. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА 

И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

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

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике.  
 

5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: office@vts.edu.rs, 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. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка редни број 1/2018”. 

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. 

 

5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 

(члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 

рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, 

као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

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

као неприхватљиву. 
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5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

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

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак предметних радова. Уколико имају 

исти рок за завршетак радова, уговор ће да се додели понуђачу који је понудио дужи гарантни рок 

за изведене радове. Уколико ни на овај начин није могућа додела, наручилац ће доделити уговор по 

систему жребања. 

 

5.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес 

за закључење уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 

противно одредбама Закона.  

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

комисији.  

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

наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: office@vts.edu.rs 

или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Висока техничка школа 

струковних студија у Крагујевцу, улица  Косовска број 8. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки 

и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивању одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

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

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

истека рока за подношење 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу 

са одредбама члана 150. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 

динара. 
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У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на 

интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу 

члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. Закона; 

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

Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке 

административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата републичке административне таксе; 

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

која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 

корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 

елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 

рачун код Народне банке Србијеу складу са законом и другим прописом. 

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона. 

 

5.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 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.  
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6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Образац 2 

 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова  – ''Радови на 

адаптацији и одржавању школских просторија'', редни број 1/2018, наручиоца Високе техничке 

школе струковних студија у Крагујевцу, Косовска 8. 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

Телефакс: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

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

понуду подноси група понуђача 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

  

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
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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. 

 

 

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: 
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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. 

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА 

 

На основу позива за подношење понуда за јавну набавку радова - ''Радови на адаптацији и 

одржавању школских просторија'', редни број 1/2018, за потребе наручиоца Високе техничке школе 

струковних студија у Крагујевцу, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници 

наручиоца, у складу са условима из позива за подношење понуда и конкурсном документацијом, 

спремни смо да понудимо: 

 

 

Укупна вредност понуде 

у динарима без ПДВ-а 

 

 

Укупна вредност понуде 

у динарима са ПДВ-ом 

 

Рок за завршетак радова                                                                                                                                                                                                          

(не може да буде дужи од 45 

календарских дана рачунајући од дана 

увођења извођача у посао) 

 

__________ дана 

Начин плаћања 

 
____% од уговорене цене (највише 25 %), односно износ од 
______________ динара на име аванса, по испостављеном 
авансном рачуну у року од 5 дана од дана пријема рачуна, уз 
достављање при потписивања уговора средства 
финансијског обезбеђења за повраћај аванса;  
 
_____% од уговорене цене, односно износ од 
______________ динара по испостављеној окончаној 
ситуацији, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и потписаној од стране Извођача и 
стручног надзора, у року до 15 дана од дана пријема и овере 
ситуације. 

Рок плаћања 

(не може бити краћи од 15 дана а ни 

дужи од 45 дана од дана пријема 

фактуре) 

 

__________ дана 
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Гарантни рок за изведене радова  

(не може бити краћи од две године 

рачунајући од дана комисијске 

примопредаје објекта/радова) 

 

Рок за отклањање грешака __________ дана 

Рок важења понуде  

(минимум 30 дана од дана отварања 

понуда) 

________ дана од дана отварања понуда 

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из јавног позива за доделу 

уговора и све услове из конкурсне документације. 

Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да ме 

давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка јавне 

набавке. 

 

 

Место:_____________                                                                       Понуђач: 

 

Датум:_____________            М.П.                             ____________________________          

                                                

 

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

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

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 

понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни 

Образац 3 

OBRAZAC STRUKTURE CENE 

 
 

I ADAPDACIJA (ULAZNI HOL I HODNICI) - UPRAVNA ZGRADA 

  PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 

RB OPIS RADOVA 
Jed. 

Mere 

Količin

a 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

UKupna cena 

bez PDV-a 

            

A GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI  

  

Opšti uslovi 

Radovi na montaži spuštenih plafona mogu da vrše samo 

specijalizovana preduzeća ili pogoni, prema odredbama 

„tehničkih uslova za izvodjenje završnih radova u 

gradjevinarstvu“ i SRPS-u. 

Pre početka radova izvodjač je dužan da ispita sve potrebne 

uslove za urgradjivanje spuštenih plafona i pismeno upozori 

naručioca na eventualne nedostatke. Posebno se mora obratiti 

pažnja na uskladjenosti projekta spuštenih plafona sa projektima 

instalacije, sa projektom rasvete, postavljanje anemostata i 

javljača požara kao i eventualno projektovanje kaskade. 

Svi primenjeni materijali moraju da odgovaraju odredbama SRPS-

a ili da budu atestirani od strane ovlašćene organizacije za namenu 

za koju se koriste. Izvodjač je dužan da na zahtev investitora 

priloži tražene ateste. Ukoliko je za neku poziciju radu predviđen 

materijal koji po svojim svojstvima i nameni ne odgovara, 

izvodjač je dužan da na to upozori nadzornog organa. Ako 

izvođač ugradi materijal slabijeg kvaliteta od ugovorenog, dužan 

je da o svom trošku odstrani nekvalitetne radove kvalitetno. 

Materijal koji se ugrađuje mora biti nov. Svi vezivni elementi i 

montažni materijali moraju biti zaštićeni od korozije. 

Izvodjač je dužan da podnese projektantu na odobrenje uzorke 

plafona i ton kartu. Jediničnom cenom treba da obuhvati: 

- sav rad i materijal na izradi spuštenih plafona, 

- uzimanje svih mera i obračun radova, 

- korišćenje mašina, alata i opreme, 

- pogonski materijal, 

- sav spoljašni i unutrašnji transport i prenos vezan za 

spuštene plafone, 

- izradu, montažu i prenos lakih pokretnih skela, 

- čišćenje i pripremu podloge, 

- primenu svih HTZ mera, 

- čišćenje svih površina i gradilišta od odpadaka koji su 

proistekli izvodjenjem spuštenih plafona, 

- mere zaštite drugih radova od izvodjenja spuštenih 

plafona, 

- eventualne popravke u garantnom roku. 

Obračun radova će se vršiti po „tehničkim uslovima za 

izvodjenje završnih radova u gradjevinarstvu“. 
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1 Nabavka materijala, transport i izrada kasetnog spuštenog 

plafona sa podkonstrukcijom i oblaganje amstrong 

pločama 60x60cm; d = 12mm, sa upotrebom radne skele. m2 133.61 _________   ____________ 

2 Obijanje maltera sa plafona, iznošenje i odvoženje šuta na 

gradsku deponiju i nabavka materijala, malterisanje 

plafona produžnim malterom sa upotrebom rabic mreže. 

U cenu uračunati i radnu skelu. m2 36.83 _________   ____________   

3 Nabavka, transport i motaža oglasnih tabli od 

aluminijumskog rama sa zastakljivanjem, dimenzija 

240x100cm. kom 2 _________   ____________ 

4 Završno čišćenje objekta (Upravna zgrada i Pirotehnički 

bataljon). m2 197.95 _________   ____________ 

  
    

  

Ukupno: 
_____________ 

            

RB OPIS RADOVA 
Jed. 

Mere 

Količin

a 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

UKupna cena 

bez PDV-a 

            

B INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE   

       U ponuđenu cenu uračunati troškove: nabavke, isporuke, montaže i povezivanja svog  navedenog elektro materijala i 

opreme. Takođe se podrazumeva i sav "sitan" instalacioni materijal kao što su: vijci, tiplovi, instalacione razvodne 

kutije, kablovske  stezaljke, kablovske papučice , metalne šelne  i  slično. 

Sastavni deo predmera i predračuna je Tehnički opis. 

Sav ugrađen elektro materijal u potpunosti mora da zadovoljava  SRPS i IEC standarde. 

Pre početka radova Izvođač je u obavezi da se detaljno upozna sa projektom i o svim uočenim nedostatcima upozna 

Investitora. Svi naknadni radovi neće biti  priznati . 

Svi radovi na el.instalaciji moraju biti obavljeni stručnom radnom snagom odgovarajuće kvalifikacione strukture. 

Izvođač se obavezuje da na gradilištu primeni sve zakonom predviđene mere zaštite na radu. 

Izvođač radova mora da bude registrovan za izvođenje elektro radova. 

 

 
   

 
 

B.1 MRO,RO-, RT-... I NAPOJNI KABLOVI         

1 Demontiranje postojeće razvodne table RT-1 i montiranje  

nove razvodne table RT-1, izrađene od izolacionog 

materijala i predviđena za ugradnju u zid. U nju se 

ugrađuje sledeća oprema: 

     ZUDS 40/0,5 A ком. 1 

   osigurač "automatski" 10A, 6kA, tip C ком. 6 

   osigurač "automatski" 16A, 6kA, tip C ком. 8 

   strujne stezaljke prema potrebi 

   kablovske uvodnice prema potrebi 

   kratkospojni češljevi za osigurače prema potrebi 

   kablovske papučice i  kontakt igle prema potrebi 

   bakarne šine za nulu i  zemlju prema potrebi 

   provodnici za šemiranje prema potrebi 

   ZUDS i osigurači treba da budu proizvodnje  SIEMENS 

ili LEGRAND ili sličnog kvaliteta 

Svi osigurači moraju biti tipa “C”, predviđeni za struju 

kratkog spoja od 6 kA 

U ormar postaviti jednopolnu šemu izvedenog stanja 
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 Komplet montirano i povezano ком. 1 _________   _____________ 

  

    2 Demontiranje postojeće razvodne table RT-2 i montiranje  

nove razvodna tabla RT-2, izrađena od izolacionog 

materijala i predviđena za ugradnju u zid. U nju se 

ugrađuje sledeća oprema: 

     osigurač "automatski" 40A, 6kA, tip C ком. 3 

   strujne stezaljke prema potrebi 

   kablovske uvodnice prema potrebi 

   kratkospojni češljevi za osigurače prema potrebi 

   kablovske papučice i  kontakt igle prema potrebi 

   bakarne šine za nulu i  zemlju prema potrebi 

   provodnici za šemiranje prema potrebi 

   ZUDS i osigurači treba da budu proizvodnje  SIEMENS 

ili LEGRAND ili sličnog kvaliteta 

Svi osigurači moraju biti tipa “C”, predviđeni za struju 

kratkog spoja od 6 kA 

U ormar postaviti jednopolnu šemu izvedenog stanja 

     Komplet montirano i povezano ком. 1 _________   _____________ 

  

    3 Kablovi za napajanje razvodnih ormana i tabli. 

Postavljaju se delom ispod maltera a delom po odstojnim 

obujmicama. U delu prodora kroz betonske ploče 

postavljaju se u instalaciona creva.  

    

 

PP00-Y 5x6 mm2 od MRO do RT-2 m 30 _________   _____________ 

 

PP00-Y 5x6 mm2 od MRO do RT-1 m 30 _________     _____________ 

      4 Instalaciono gibljivo crevo, za provlačenje kablova kada 

se postavljaju u betonske ploče ili prolaze kroz betonske 

zidove: 

    

 

crevo f 36 mm m 50 _________     _____________ 

      

 
     Ukupno: 

_____________ 

B.2 INSTALACIJE JAKE STRUJE          

  

    1 Serijski instalacioni prekidač rasvete,             10 A, 250 

V, ugradni kom 1 _________ _____________ 

      2 Naizmeniči instalacioni prekidač rasvete,        10 A, 250 

V, ugradni kom 4 _________ _____________ 

  
    3 Nosač mehanizama za modularne priključnice sa 

2modula, sličan tipu Aling Mode 2M u kompletu sa 

instalacionom kutijom. kom 4 _________ _____________   

  
    4 Maska mehanizama za modularne priključnice sa 2 

modula, sličan tipu Aling Mode 2M bele boje. kom 4 _________ _____________ 

  
    5 Nosač mehanizama za modularne priključnice sa 

4modula, sličan tipu Aling Mode 4M u kompletu sa 

instalacionom kutijom. kom 1 _________ _____________   

  

    6 Maska mehanizama za modularne priključnice sa 4 

modula, sličan tipu Aling Mode 4M bele boje. kom 1 _________ _____________ 
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    7 Led panel 45W, 230V, 4200K, 3150lm, dimenzije 

600X600mm.Led panel je sa mlecno belim difuzorom i 

belim ramom za udgradnju. kom 5 _________ _____________ 

  
    8 LED svetiljka sigurnosne rasvete 8 W koja ima 

autonomiju rada od minimalno 3h,  komplet sa kablom 

PP-Y 3x1,5 mm, prosečne dužine 8 m, položenim ispod 

maltera. Svetiljka mora da ima odgovarajući atest ком.  4 _________ _____________ 

  
    9 Monofazna "šuko" priključnica 16A, 250V, slična tipu 

Aling M2, sa keramičkom osnovom i zaštitnim 

kontaktom uzemljenja. ком.  4 _________ _____________ 

 
     10 LED trafo za napajanje LED traka 100W kom 2 _________ _____________ 

  
    11 LED traka slična tipu:  

TRAKA 5050 30/m ačina: 7,2W/m 

Napon: DC12V,Tip: 5050, Broj dioda po dužnom metru: 

30, Boja svetla: WW,IP: 21 NWP, Širina trake: 10mm, 

Efikasna zamena za svetleća creva i sitne halogene 

sijalice. m 25 _________ _____________ 

  
    12 Kablovi za napajanje potrošača. Polažu se ispod maltera u 

instalacionim gibljivim crevima ili po kablovskim 

nosačima. U delu dvorišta za instalacije zidne rasvete se 

polažu podzemno. 

     PP-Y 3x1.5 mm  m 120 _________ _____________ 

 PP-Y 3x2.5 mm  m 60 _________ _____________ 

      13 Instalaciono gibljivo crevo, za provlačenje kablova kada 

se postavljaju u betonske ploče ili prolaze kroz betonske 

zidove: 

    

 

crevo f 16 mm m 40 _________ _____________ 

 

crevo f 23 mm m 40 _________ _____________ 

      

     

      

Ukupno: _____________ 

B.3 MERENJA I ZAVRŠNI RADOVI         

 
       

1 Potrebni dodatni radovi koji obuhvataju sve  mere koje su 

neophodne za instalaciju  opreme navedene u ovom 

predmeru do potpune operativnosti sistema, izrada 

gradilišne dokumentacije, obuka korisnika, završno 

puštanje sistema u ispravan rad.    paušalno _________ _____________ 

 

 
 

  

0.00 
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2 Ispitivanje i merenje celokupno izvedene elektro 

instalacije u svemu prema važećim propisima i 

standardima. 

Između ostalog obavezno izvršiti sledeća merenja: 

mernje otpora petlje kvara  

mernje otpora izolacije prema masi i međufazno 

merenje otpora rasprostiranja uzemljivača 

merenje otpora na instalaciji za izjednačenje potencijala   

sva ostala zakonom i propisima predviđena merenja i 

ispitivanja 

Ova merenja može vršiti samo organizacija koja je za to 

registrovana, sa atestiranim instrumentima. Na osnovu 

dobijenih rezultata merenja  prave se protokoli u najmanje  

tri primerka i predaju Investitoru. 
paušalno _________ _____________ 

 

    Ukupno: _____________ 

            

Ukupno instalacija jake i slabe struje: _____________ 

 
   

 
 

REKAPITULACIJA 
 

       

A GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI 
    _____________ 

B.1 MRO, RO, RT I NAPOJNI KABLOVI 
    

  

_____________ 

B.2 INSTALACIJA JAKE STRUJE 
    

  

_____________ 

B.3 MERENJA I ZAVRŠNI RADOVI 
    

  

_____________ 

UKUPNO: __________ 

      

I 
ADAPDACIJA - PIROTEHNIČKI BATALJON (HODNICI, STEPENIŠTE, 

MOKRI ČVOROVI I AMFITEATAR) 

 

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA 
 
RB OPIS RADOVA 

Jed. 

Mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

UKupna cena bez 

PDV-a 

            

A GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI  

            
1 Skidanje plafona od medijapana (amfiteatar) sa 

iznošenjem i odovzom na gradsku deponiju. m2 89.20 

 

__________     
 

_____________ 

2 Nabavka, transport i izrada pregradnih rigips 

zidova sa potrebnom podkonstrukcijom, ispunom, 

obalganjem pločama i bandažiranjem (15,42 + 

6,53). m2 21.95 

 

 

__________     

 

 

_____________ 
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3 Nabvaka, transport i izrada kasetnog spuštenog 

plafona sa podkonstrukcijom i oblaganjem 

amstrong pločama 60x60cm; d = 12mm    

(amfiteatar: 86,90m2; mokri čvorovi: 26,15m2).                                                                 m2 136.45 

 

 

 

_________     

 

 

 

_____________ 

4 Obijanje maltera sa plafona sa iznošenjem i 

odvoženjem šuta na gradsku deponiju. m2 130.00 

 

_________     
 

_____________ 
5 Nabavka materijala, malterisanje plafona 

produžnim malterom sa upotrebom rabic mreže. U 

cenu uračunti i radnu skelu. m2 130.00 

 

 

_________     

 

 

_____________ 

6 Nabavka materijala i oblaganje podova 

keramičkim - granitnim poločicama, sa domaćeg 

tržišta, standardnih dimenzija, na postojećem podu 

sa prethodnom pripremom podloge. Pripremljnu 

podlogu premazati penetrirajućom podlogom, a 

keramičke poločice lepiti na lepku “Cerezit CM-

16”, sa otovrenom fugom širinom 2-3mm i 

fugovanjem istih akrilmin fugomalom iz 

Ceresitovog programa. Boju plogiča i fugomala 

određuje investitor. U cenu uračunati i izradu 

cokle visine 15cm u istoj obradi i istog materijala. 

Na stepenicama ugraditi protivklizne ugaone 

metalne lajsne. Obračun po m2 izvedene pozicije.  m2 23.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
7 Nabavka materijala, priprema i bojenje drvenih 

vrata u tonu po izboru  1,4x 2,35x6. Obračun po 

m2. m2 47.38 

 

 

_________     

 

 

_____________ 
8 Nabavka materijala, priprema i bojenje drvenih 

prozora u tonu po izboru investitora 1,25x2x15x2. 

Obračun po m2 m2 17.20 

 

 

_________     

 

 

_____________ 
9 Demontaža postojećih pragova, izrada, isporuka i 

ugradnja novih pragova. 0,35x1x15x6.  kom 6.00 

 

_________     
 

_____________ 

10 Nabavka materijala i gletovanje malterisanih 

površina zidova u dva sloja do potpune glatkoće. 

Obračun po m2.  m2 296.00 

 

 

_________     

 

 

_____________ 
11 Nabavka materijala i bojenje zidova u dva 

premaza, poludisperzijom za unutrašnje površine i 

“masnom bojom” za hodnike u visini od 120cm. 

Obračun po m2. 
m2 296.00 

 

 

 

_________     

 

 

 

_____________ 

  Ukupno građevinsko-zanatski radovi: _____________ 

RB OPIS RADOVA 
Jed. 

Mere 
Količina 

Jedinična 

cena bez 

PDV-a 

UKupna cena bez 

PDV-a 

 
   

 
 

B INSTALACIJA JAKE I SLABE STRUJE 

U ponuđenu cenu uračunati troškove: nabavke, isporuke, montaže i povezivanja svog  navedenog elektro 

materijala i opreme. Takođe se podrazumeva i sav "sitan" instalacioni materijal kao što su: vijci, tiplovi, 

instalacione razvodne kutije, kablovske  stezaljke, kablovske papučice , metalne šelne  i  slično. 

Sastavni deo predmera i predračuna je Tehnički opis. 

Sav ugrađen elektro materijal u potpunosti mora da zadovoljava  SRPS i IEC standarde. 

Pre početka radova Izvođač je u obavezi da se detaljno upozna sa projektom i o svim uočenim nedostatcima 

upozna Investitora. Svi naknadni radovi neće biti  priznati.  

Svi radovi na el.instalaciji moraju biti obavljeni stručnom radnom snagom odgovarajuće kvalifikacione strukture.  

Izvođač se obavezuje da na gradilištu primeni sve zakonom predviđene mere zaštite na radu. 

Izvođač radova mora da bude registrovan za izvođenje elektro radova. 
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B.1 Prizmelje i  prvi sprat (hodnici i stepenište) 

1 Demontaža drvenog ormara sa osiguračima, 

isporuka i ugradnja novog ormara od izolacionog 

materijala didmenzija 700x600mm sa sledećom 

opremom: prekidač greenasti 0-1 25A-1 kom. 

  

 

 

Fid sklopka 40/05A 1 kom. 
  

 
 

Osigurač automatski C klasa 10-25A 15 kom. 
  

 
 

Banakrni češalj, kablovske papučice, sabirn kleme 

i ostali nespecificirani materijal   komplet    

 

 

  kom 1.00 _________     _____________ 

2 Isporuka materijala i izrada naizmeničnog 

sijaličnog mesta kablom PP-Y 3x1,5mm2; 

4x1,5mm2; prosečne dužine 9m. kom 11.00 _________     

 

 

_____________ 
3 Isporuka i ugradnja prekidača naimzmeničnog za 

u zid proizvod Aling - Conel ili sličan. kom 8.00 _________     

 

_____________ 
4 Isporuka i ugrdanja ugradnog led panela 18W, 

4200K sa mlečno belim difuzorom, proizvod 

Philips. kom 10.00 _________     

 

 

_____________ 
5 Isporuka i ugradnja zidne svetiljke (kose 

plafonjera sa led sijalocm 10W). kom 2.00 _________     

 

_____________ 

6 Isporuka i ugradnja led panik svetiljke kompelt sa 

kablom PP-Y 3x1,5mm2 dužine 10m. kom 4.00 _________     

 

_____________ 
      

  Ukupno:  _____________ 

      
B.2. Mokri čvorovi 

1 Isporuka i uzrada sijaličnog mesta kablom PP-Y 

3x1,5mm2, prosečne dužine 3 metra. kom 6 _________     

 

_____________ 

2 Isporuka i uzrdanja ugradnog led panela 18W, 

4200K proizvodnje Philips. kom 6 _________     

 

_____________ 
      

Ukupno:  _____________ 

 
          

B.3 Prostorija za pomoćno osoblje 

1 Isporuka materijala i izrada sijaličnog mesta 

kablom PP-Y 3x1,5m2, prosečne dužine 8m. kom 1 _________     

 

_____________ 
2 Isporuka i ugradnja jednopolnog prekidača 10A. kom 1 _________     _____________ 

3 Isporuka i ugradnja led panela 18W; 4200K 

(nadrgadni). kom 1 _________     

 

_____________ 
4 Isporuka i izrada monofaznog priključnog mesta 

kablom PP-Y3x2,5mm2, prosečna dužina 15m sa 

ugradnjom monofazne šuko priključnice 16A, 

250V. kom 1 

   

 

 

_________     

 

 

 

_____________ 

Ukupno:  _____________ 

      
B.4 Amfiteatar  

 MRO, RO, RT ' … Napojni kablovi 
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1 Razvodna tabla RT-U, izrađena od izolacionog 

materijala i predviđena za ugradnju u zid. U nju se 

ugrađuje sledeća oprema: 
     ZUDS 25/0,5 A ком. 1 

   osigurač "automatski" 10A, 6kA, tip C ком. 3 

   osigurač "automatski" 16A, 6kA, tip C ком. 3 

   strujne stezaljke prema potrebi 

   kablovske uvodnice prema potrebi 

   kratkospojni češljevi za osigurače prema potrebi 

   kablovske papučice i  kontakt igle prema potrebi 

   bakarne šine za nulu i  zemlju prema potrebi 

   provodnici za šemiranje prema potrebi 

   ZUDS i osigurači treba da budu proizvodnje  

SIEMENS ili LEGRAND ili sličnog kvaliteta 

Svi osigurači moraju biti tipa “C”, predviđeni za 

struju kratkog spoja od 6 kA 

U ormar postaviti jednopolnu šemu izvedenog 

stanja 
     

Komplet montirano i povezano ком. 1 _________     

 

_____________ 

 
 

   
 

2 Kablovi za napajanje razvodne table. Postavlja se 

delom ispod maltera a delom po odstojnim 

obujmicama. U delu prodora kroz betonske ploče 

postavljaju se u instalaciona creva.  

   

 

 

PP00-Y 5x4 mm2 od MRO do RT-U m 50 _________     _____________ 

3 Instalaciono gibljivo crevo, za provlačenje 

kablova kada se postavljaju u betonske ploče ili 

prolaze kroz betonske zidove: 
   

 

 

crevo f 36 mm m 5 _________     _____________ 

 
     Ukupno:  _____________ 

  Instalacija jake struje          

 
     1 Serijski instalacioni prekidač rasvete,             10 

A, 250 V, ugradni. kom 1 _________     

 

_____________ 
2 Naizmenični instalacioni prekidač rasvete,             

10 A, 250 V, ugradni. kom 2 _________     

 

_____________ 

3 Nosač mehanizama za modularne priključnice sa 

2modula, sličan tipu Aling Mode 2M u kompletu 

sa instalacionom kutijom. kom 1 _________     

 

 

_____________ 

4 Maska mehanizama za modularne priključnice sa 

2 modula, sličan tipu Aling Mode 2M bele boje. kom 1 _________     

 

_____________ 

5 Nosač mehanizama za modularne priključnice sa 

7modula, sličan tipu Aling Mode 7M u kompletu 

sa instalacionom kutijom. kom 4 _________     

 

 

_____________ 
6 Maska mehanizama za modularne priključnice sa 

7 modula, sličan tipu Aling Mode 7M bele boje. kom 4 _________     

 

_____________ 
7 Računarska  priključnica,   slična tipu Aling Mode 

1M, RJ 45 kat 6 . kom  2 _________     

 

_____________ 
8 HDMI priključnica,   slična tipu Aling Mode 1M, 

RJ 45 kat 6. kom  2 _________     

 

_____________ 
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9 Led panel 45W, 230V, 4200K, 3150lm, dimenzije 

600X600mm. Led panel je sa mlecno belim 

difuzorom i belim ramom za udgradnju. kom 12 _________     

 

 

_____________ 

10 Monofazna  priključnica 16A, 250V, slična tipu 

Aling M2, sa keramičkom osnovom i zaštitnim 

kontaktom uzemljenja. ком.  9 _________     

 

 

_____________ 

11 Monofazna euro priključnica 16A, 250V, M1. ком.  2 _________     _____________ 
12 Monofazna "šuko" priključnica 16A, 250V, sa 

keramičkom osnovom i zaštitnim kontaktom 

uzemljenja. ком.  5 _________     

 

 

_____________ 
13 Kablovi za napajanje potrošača. Polažu se ispod 

maltera u instalacionim gibljivim crevima ili po 

kablovskim nosačima. U delu dvorišta za 

instalacije zidne rasvete se polažu podzemno. 

     PP-Y 3x1.5 mm  m 65 _________     _____________ 

 PP-Y 3x2.5 mm  m 120 _________     _____________ 

14 HDMI multimedialni prenosni kabal. m 20 _________     _____________ 

15 Kabal FTP klase 6, za povezivanje mrežne 

instalacije. Računa se komplet po dužnom metru. m 80 _________     

 

_____________ 
16 Instalaciono gibljivo crevo, za provlačenje 

kablova kada se postavljaju u betonske ploče ili 

prolaze kroz betonske zidove: 

   

 

 

crevo f 16 mm m 10 _________     _____________ 

 

crevo f 23 mm m 10 _________     _____________ 

  
    Ukupno:  _____________ 

        Merenje i zavrsni radovi          

 
  

 

    

1 Potrebni dodatni radovi koji obuhvataju sve  mere 

koje su neophodne za instalaciju  opreme 

navedene u ovom predmeru do potpune 

operativnosti sistema, izrada gradilišne 

dokumentacije, obuka korisnika, završno puštanje 

sistema u ispravan rad. paušalno _________ _____________ 

2 Ispitivanje i merenje celokupno izvedene elektro 

instalacije u svemu prema važećim propisima i 

standardima. 

Između ostalog obavezno izvršiti sledeća mernja: 

mernje otpora petlje kvara  

mernje otpora izolacije prema masi i međufazno 

merenje otpora rasprostiranja uzemljivača 

merenje otpora na instalaciji za izjednačenje 

potencijala   

sva ostala zakonom i propisima predviđena 

merenja i ispitivanja. 

Ova merenja može vršiti samo organizacija koja je 

za to registrovana, sa atestiranim instrumentima. 

Na osnovu dobijenih rezultata merenja  prave se 

protokoli u najmanje  tri primerka i predaju 

Investitoru. paušalno _________ _____________ 

  
    

Ukupno:  _____________ 
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REKAPITULACIJA 
 

   
    

A GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI        
_____________ 

B INSTALACIJA JAKE STRUJE 
    _____________ 

B.1      HODNICI I STEPENIŠTE (PRIZEMLJE I PRVI SPRAT) 
  _____________ 

B.2      MOKRI ČVOROVI 
    _____________ 

B.3      PROSTORIJE ZA POMOĆNO OSOBLJE 
   _____________ 

B.4      AMFITEATAR 
    

_____________ 

           Mro, ro, rt i napojni kablovi 
  

 

_____________ 
           Instalacija jake struje 

  
 

_____________ 

            Merenja i završni radovi       _____________ 

UKUPNO B: _____________ 

 
   

 
 

UKUPNO A+B: _____________ 

            

ZBIRNA REKAPITULACIJA 
 

   
    

I 
UPRAVNA ZGRADA (Ulazni hol i 

hodnici) 
  

  
_____________ 

II PIROTEHNIČKI BATALJON  
    _____________ 

  UKUPNA VREDNOST RADOVA (I+II) _____________ 

            

      Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• у колону ''Јединична цена без ПДВ-а'' уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за 

сваки тражени предмет јавне набавке; 

• у колону ''Укупна цена без ПДВ-а'' уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што треба помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену 

у колони ''Јединична цена без ПДВ-а'') са траженим количинама (које су наведене у колони 

''Количина''); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

• Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико 

понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

структуре цене 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 структуре цене. 

 

 

Место:_____________                                                                              Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________       
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8. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Образац 4 
 

Напомена: 

Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а 

овлашћено лице понуђача потписује и оверава печатом модел уговора, чиме се потврђује да 

прихвата елементе модела уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој 

понуди навео једног или више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору. 

 

1. Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу, улица Косовска број 8, матични број: 

07151284, ПИБ 101576626, коју заступа директор др Никола Радивојевић (у даљем тексту: 

Наручилац) и 

 

2.______________________________________________________________, из 

_________________________, улица________________,број ______, матични број 

______________________, ПИБ ________________,кога заступа директор ___________________ (у 

даљем тексту: Извођач), 

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима: 

 

а) __________________________________________________________________ 

б) ___________________________________________________________________ 

 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати “са подизвођачима/подизвршиоцима”, ако 

наступа  са подизвођачима прецртати “са понуђачима из групе понуђача” и попунити податке). 

 

з а к љ у ч у ј у: 

 

УГОВОР  

о извођењу радова на адаптацији и одржавању школских просторија Високе техничке школе 

струковних студија у Крагујевцу 

 

Уговорне стране констатују: 

- Да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), на основу позива за 

подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Наручиоца, дана .................................2018. године, спровео поступак мале вредности за 

јавну набавку радова-''Радови на адаптацији и одржавању школских просторија'', редни 

број 1/2018, 

- Да је Извођач у својству Понуђача доставио понуду број __________________ од 

__________2018. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава захтеве 

Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,  

- Да је Наручилац,у складу са чланом 108. став 3. Закона,на основу понуде Извођача и 

Одлуке о додели уговора број .01-....... од ...............................2018. године, доделио уговор 

о јавној набавци за Извођачу.  

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком радова -  

''Радови на адаптацији и одржавању школских просторија''у свему у складу са Понудом и 

Спецификацијом  радова (техничком спецификацијом) које су саставни део Уговора.  

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, 

прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова. 
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Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, 

материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове. 

 

У складу са Понудом, Понуђач ће реализацију уговора делимично поверити (навести назив и 

седиште, ПИБ сваког ангажованог подизвођача) уколико је понуђач у Понуди наступио са 

подизвођачем/има): 

1. ____________________________________________________, 

2. ____________________________________________________ 

 

Члан 2. 

Уговорена вредност предметних радова износи укупно ____________________ динара без ПДВ-а 

(словима:__________________________________), односно ________________________ са ПДВ-ом 

(словима: _________________________________________________), а утврђена је на основу 

количина и јединичних цена из понуде Извођача, број ________ од __________2018. године.  

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је 

одређена.  

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена 

обухвата и све остале зависне трошкове Извођача. 

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од 

уговорених количина радова. 

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у 

време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести. 

 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:  

-  _____% што износи_____________ динара, на име аванса по испостављеном Предрачуну за 

исплату аванса и истовременог достављања бланко сопствене меницe и меничног 

овлашћења за повраћај исплаћеног аванса у корист Наручиоца,   

- _____% што износи ______________ динара, по испостављеној окончаној ситуацији, 

сачињеној на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране 

стручног надзора и Извођача.  

Извођач је у обавези да комплетан износ уплаћеног аванса оправда закључно са испостављеном 

окончаном ситуацијом. 

Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, 

одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном 

надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће 

извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.   

Плаћање се врши на рачун Извођача број _______________________ код 

________________________ банке (попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, 

УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико је уговором између 

чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши на више различитих рачуна). 

 

Члан 4. 

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су се 

стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова: 

- да је Наручилац уплатио Извођачу уговорени аванс под условима из члана 3. Уговора; 

- да је Наручилац предао Извођачу неопходне пројекте, техничке спецификације и опис 

позиција радова;  

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз објектима у којима се изводе 

радови. 

Извођач је у обавези да уговорене радове изведе у року од __________  календарских дана 

рачунајући од дана увођења Извођача у посао, а у складу са динамичким планом реализације који 

је саставни део понуде. 

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, а што 

стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 
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Члан 5. 

Извођач има право на продужење рока само у случају: 

1. елементарних непогода и дејства више силе, 

2. у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Извођач, 

3. у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким 

прописима, 

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

5. у случају измене техничке спецификације и описа радова по налогу Наручиоца под 

условом да обим радова по измењеној техничкој спецификацији знатно (преко 10%) 

превазилази обим уговорених радова. 

Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности, а у року од 5 

(пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за завршетак 

радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну 

писмени споразум. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе 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 0,5‰ (промила) од укупно уговорене вредности (са 

ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од 

укупне вредности уговорених радова. 

Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног питања и 

пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

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

претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду штете, 

односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са законом. 

Постојање и износ штете наручилац мора да докаже. 

 

Члан 7. 

Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно ускладу са понудом, 

и квалитетно, према пројекту, техничкој спецификацији радова, важећим законским и 

подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за 

предметну врсту радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом доброг привредника, као и 

да исте по завршетку преда Наручиоцу. 

Извођач радова је такође дужан и да: 

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача 

радова;                 

- да се строго придржава мера заштите на раду;  

- да набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој 

спецификацији, условима и стандардима, као и да, о свом трошку, обави сва потребна 

испитивања материјала и опреме; 

- обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему; 

- да обезбеди довољну радну снагу на месту извођења радова и благовремену испоруку 

материјала и опреме за извођење уговорених радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на 

повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену 

динамику;  

- да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова и примену Закона о 

безбедности и здравља на раду и свих подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа 

свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 
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животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 

предаје радова Наручиоцу;  

- радове заврши у уговореном року; 

- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са 

извођењем уговорених радова; 

- у току извођења радова одржава место извођења радова и редовно уклања сав отпадни 

материјал; 

- на погодан начин обезбеди и чува место извођења радова, изведене радове, опрему и 

материјал од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до 

примопредаје изведених радова; 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 

врсту посла и у уговореном року; 

- - да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије; 

- - да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- 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, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног 

материјала, опреме, уређаја и постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу 

у погледу уговорених рокова;  

- да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;  

- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну; 

- - да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихову примопредају; 

- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року 

који одреди Комисија; 

- врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију предметне 

јавне набавке. 

 

Члан 8. 

Наручилац се обавезује да : 

- да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију, као и 

да му обезбеди  несметан прилаз градилишту; 

- обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о 

чему закључује посебан уговор са стручним надзором; 

- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби; 

- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун изведених радова са 

стручним надзором и Извођачем. 

 

Члан 9. 

Гарантни рок за изведене радова је  _____ година (минимум 2 године) и почиње да тече од дана 

комисијске примопредаје објекта/радова.  

За материјал коју уграђује Извођач, важи у погледу садржине и рока, гаранција произвођача 

опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, 

заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу. 

  

Члан 10. 

Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати 

опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његов квалитет 

сноси Извођач. 

Извођач је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету материјала, 

елемената, делова које уграђује на објекту, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то 

овлашћене стручне организације. 

Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она мора 

одговарати техничкој спецификацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима. 
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Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал, не одговара стандардима и техничким 

прописима одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене 

организације за контролу квалитета. 

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 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. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и 

изградњи.  

 

Члан 11. 

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

трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, 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, по пријему писменог 

позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 

правно или физичко лице, на терет Извођача. 

Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног руковања 

и употребе, односно ненаменског коришћења. 

 

Члан 12. 

Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем 

вишкова радова на појединим позицијама (због грешке у предмеру радова - техничкој 

спецификацији или погрешно извршене процене), Извођач је дужан да застане са том врстом 

радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. 

За извођење вишкова радова потребна је писмена сагласност наручиоца. 

Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр._________ од 

_________________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а 

извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 

Вишкове радова, који су усвојени од стране наручиоца, Извођач ће извести на основу допунске 

понуде и анекса овог уговора. 

Вишкове радова за које је Извођач од Наручиоца и Стручног надзора добио сагласност за извођење 

и чије извођење је уговорено Анексом овог уговора, Извођач може фактурисати само окончаном 

ситуацијом и то тек након сачињавања Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји 

и коначном обрачуну изведених радова. 

Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова 

радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене 

вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова радова 

могуће у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, за извођење вишкови 

радова неће се закључивати анекс уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће 

извести уз сагласност Наручиоца а по налогу Надзорног органа, по већ уговореним јединичним 

ценама, што ће бити констатовано и Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји и 

коначном обрачуну изведених радова.      

 

Члан 13. 

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису укључени у првобитни 

предмер и предрачун радова, Извођач је дужан да застане за извођем радова. 

Додатни радови изведени без сагласности Наручиоца и писано закљученог посебног уговора 

правно су неважећи и наручилац исте неће финансирати. 
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Члан 14. 

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

хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за спречавање штете, а изазвани су 

ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из клаузуле 1. овог 

члана, о томе обавесте наручиоца. 

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

повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до 

тада извршене радове. 

Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са 

процедуром дефинисаном Законом.  

Члан 15. 

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни 

надзор, а дан завршетка уписује се у грађевински дневник. 

Спремност изведеног објекта/радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику 

потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања 

комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.  

Примопредаја и коначан обрачун изведених радова врши се комисијски најкасније у року од 15 

дана од завршетка радова.. 

Комисију за примопредају и коначан обрачун радова образује Наручилац, а чине је два 

представника Наручиоца, и један представник Извођача уз присуство Стручног надзора и 

Одговорног извођача радова.. 

Комисија сачињава записник о примопредаји и коначном обрачуну који потписују сви чланови 

комисије.  

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да комплетну 

оригинал техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора 

(градилишну, атестну, записнике о испитивању и мерењу, гарантне листове и упутства за 

употребу) записнички преда Наручиоцу.   

Грешке, односно недостатке, које утврди комисија за примопредају и коначан обрачун, Извођач 

мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 

дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, 

Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача.  

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на рачун 

извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник. 

Извођач се такође обавезује да поступи по примедбама комисије за технички пријем радова и 

отклони уочене недостатке. 

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведени 

објекат/радове. 

 

Члан 16. 

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и 

коначни обрачун изведених радова на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској 

књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и усвојених јединичних цена из 

понуде које су фиксне и непроменљиве. 

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о коначном 

обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о коначном 

обрачуну вредности изведених радова. 

Примопредаја и коначни обрачун вредности изведених радова, могу бити верификовани посебним 

или јединственим записником, о чему одлуку доноси Комисија за примопредају и коначни обрачун 

вредности изведених радова. 
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Члан 17. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и 

Извођач признају: 

- у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са 

извођењем радова дуже од 15 радних дана у односу на уговорену динамику, као и ако 

Извођач не изводи радове у складу са техничком спецификацијом и описом радова или из 

неоправданих разлога прекине са извођењем радова.; 

- ако Извођач радове изводи неквалитетно и ако изведени радови не одговарају прописима 

или стандардима за ту врсту радова и квалитету из понуде Извођача, а Извођач није 

поступио по примедбама стручног надзора; 

- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача Наручилац има право да за радове који 

су предмет овог уговора ангажује другог извођача и наплати 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. 

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну 

исправу без права приговора 

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 уговора. 

 

 Члан 18. 

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за повраћај исплаћеног аванса, у тренутку 

потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично 

овлашћење, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком 

доспећа ''по виђењу'' и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за 

извођење уговорених радова.  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку потписивања 

уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у 

висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана 

дуже од уговореног рока за извођење предметних радова. Наручилац може наплатити 

меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором 

преузетих обавеза од стране понуђача.  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, на дан 

примопредаје завршених радова, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и 

менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, 

која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења  

који је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац може наплатити меницу за случај да 

извођач радова не изврши уговорене обавезе у предвиђеном гарантном року.  
Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра НБС). 

Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда 

копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача.  

У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки 

појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично 

овлашћење.  

Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и 

начину вођења регистра меница и овлашћења ("Службени гласник РС“, бр. 56/2011). Уз меницу се 

обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице у регистар.  
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Члан 19. 

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим 

односима, Закона о планирању и изградњи, одредбе Посебних узанси о грађењу и други 

релевантни прописи. 

 

Члан 20. 

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће 

споразумно применом позитивних законских прописа. 

У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни 

суд у Крагујевцу. 

 

Члан 21. 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка задржава 

свака уговорна страна. 

 

 

       ЗА НАРУЧИОЦА                                                                    ЗА ИЗВОЂАЧА 

 

_______________________                                                   ____________________________ 
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9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Образац 5 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________  

                                                                                              [навести назив понуђача],  

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Образац 6 

 

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,  

                                                                                              [навести назив понуђача],  

даје: 

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

    

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

набавке радова – ''Радови на адаптацији и одржавању школских просторија'', редни број 1/2018, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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11. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СОЛО МЕНИЦА  

 

 

Образац 7а 

 

 

Понуђач _____________________________________________________________________,             

                                                                     [навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – ''Радови на адаптацији и одржавању 

школских просторија'', редни број 1/2018, даје следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу као изабрани понуђач у 

поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – ''Радови на адаптацији и одржавању 

школских просторија'', редни број 1/2018, доставити наручиоцу: 

 

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за повраћај исплаћеног аванса, у тренутку 

потписивања уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично 

овлашћење, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком 

доспећа ''по виђењу'' и роком важења 15 (петнаест) дана дужим од уговореног рока за 

извођење уговорених радова.  

 

 

Место:_____________                                                                          Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         

 

 

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача која је поднела заједничку понуду сваки 

појединачни понуђач из заједничке понуде доставља потписану и оверену Изјаву. 
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Образац 7б 

 

 

 

Понуђач _____________________________________________________________________,             

                                                                     [навести назив понуђача] 

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – ''Радови на адаптацији и одржавању 

школских просторија'', редни број 1/2018, даје следећу 

 

 

И З Ј А В У 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу као изабрани понуђач у 

поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – ''Радови на адаптацији и одржавању 

школских просторија'', редни број 1/2018, доставити наручиоцу: 

 

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку потписивања 

уговора, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у 

висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са 

клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења 60 (шездесет) дана 

дуже од уговореног рока за извођење предметних радова. Наручилац може наплатити 

меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором 

преузетих обавеза од стране понуђача.  

- Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, на дан 

примопредаје завршених радова, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и 

менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, 

која треба да буде са клаузулом ''без протеста'', роком доспећа ''по виђењу'' и роком важења  

који је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац може наплатити меницу за случај да 

извођач радова не изврши уговорене обавезе у предвиђеном гарантном року.  

 

 

Место:_____________                                                                          Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         

 

 

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача која је поднела заједничку понуду сваки 

појединачни понуђач из заједничке понуде доставља потписану и оверену Изјаву. 
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

Образац 8 

 

 

И З Ј А В А  

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 
 

Изјављујемо да смо дана ___________ 2018. године посетили локацију и објектe Високе техничке 

школе струковних студија у Крагујевцу, на којима се изводе радови који су у коме се извршава 

предмет јавне набавке ''Радови на адаптацији и одржавању школских просторија'', редни број 

1/2018 и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде.  

Такође, изјављујемо да смо упознати са свим условима и да они, сада видљиви, не могу бити основ 

за било какве накнадне промене у цени.  

 

 

Место:_____________                                                                          Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         

 

 

 
 

За наручиоца потврђујемо да је __________________________________________ ,  

                                                                  (име и презиме представника понуђача )  

дана ________________________ године обишао предметну локацију.  

 

                                                                                                          Представник Наручиоца: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         

 

 

 

 

 

Напомена: Понуђачи су у обавези да изврше обилазак локације и доставе потврду на приложеном 

обрасцу. За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач. За 

групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе 

понуђача.  

Неопходно је најавити обилазак и договорити тачан термин са представником Наручиоца на 

телефон 060/0555149 или путем е-mail адресе: office@vts.edu.rs . Обилазак локације је могуће 

извршити најкасније један дан пре истека рока за достављање понуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@vts.edu.rs
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13.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА 

 

 

Образац 9 

 

 

 

 

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А  

О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА  

 

У сврху реализације предмета јавне набавке мале вредности - извођења радова у складу са 

техничким условима из конкурсне документације, важећим законима и прописима, уколико се 

понуда оцени као прихватљива и најповољнија, биће именована следећа стручна лица – одговорни 

извођачи радова.   

  

 

Редни 

број 
Име и презиме Број лиценце 

1.   

2.   

3.   

4.   

 
 

 

Место:_____________                                                                          Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ОБРАЗАЦ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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Образац 10 

 

 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН  -  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Извођења радова: ''Радови на адаптацији и одржавању школских просторија'', редни број 

јавне набавке 1/2018 

На објекту наручиоца: у Крагујевцу ул. Косовска  бр. 8 

 

 

Ред 

бро

ј  

ОПИС ВРСТЕ РАДОВА -

ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА 

Трајање 

радова по 

врстама 

радова-

позицијама  

(дана) 

ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Место:_____________                                                                          Понуђач: 

 

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________                                                         

 

Напомена: Понуђач у наведеној форми или на свом обрасцу даје динамички план реализације 

радова који су предмет јавне набавке у складу са понуђеним роком извођења радова.  

 

   

 

 

 


