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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

ЈНМВ БР. 34/18 

 
ПРЕДМЕТ: НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАПЕЛЕ У НОВИМ 

БАНОВЦИМА 

 

 

врста поступка: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

          

 
 

ТЕРМИНИ: 

 

 

ДАТУМ И ВРЕМЕ: 

Крајњи рок за достављање понуда: 

 

03.01.2019. године до 11.00 часова 

Јавно отварање приспелих понуда: 

 

03.01.2019. године у 12 .00 часова 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Децембар, 2018. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 14/2015 и 

68/2015, 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. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 4659 од 01.11.2018. 

године и Решења о образовању комисије бр. 4659/1 од 01.11.2018. године за спровођење поступка 

јавне набавке РАДОВА – Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима,  

припремљена је:  

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈНМВ БР. 34/18 

 

за јавну набавку мале вредности  

набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 
Општи подаци о јавној набавци 3 

Подаци о предмету јавне набавке 4 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 76. Закона о 

јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

5-9 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 10-18 

Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке             19-20 

Изјава понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН  21 

Изјава подизвођача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН 22 

Изјава члана групе понуђача о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН 23 

Образац понуде  24-27 

Структура цене  са техничком  спецификацијом предмета јавне набавке 28-67 

Модел уговора о јавној набавци 68-74 

Образац трошкова припреме понуде  75 

Образац Изјаве о независној понуди  76 

Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа  77 

Референце,потврда претходних инвеститора о изведеним радовима 78 

Кадровска оспособљеност (списак запослених) 79 

Кадровска оспособљеност (лиценца за одговорног извођача радова) 80 

Техничка опремљеност (механизација и опрема) 81 

Образац меничног писма – меничног овлашћења 82 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ   

 

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова 22300, ул. Змај Јовина бб, МБ: 

08591148, ПИБ:100537204, текући рачун бр. 340-3890-94 отворен код Ерсте банке а.д. Нови Сад, 

интернет адреса: www.cistocasp.rs. 

 

2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Јавна набавка бр. 34/18 спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности.  

 

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Предмет јавне набавке су РАДОВИ – набавка радова на реконструкцији капеле у 

Новим Бановцима. 

 

4. ЦИЉ ПОСТУПКА 

 

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

 

5. КОНТАКТ ОСОБА: 

 

Комисија за јавну набавку мале вредности ЈНМВ бр. 34/18, у саставу: 

 

1. Слободан Јовановић, председник комисије  

2. Соња Савић, члан комисије  

3. Снежана Јекић, члан комисије  

4. Ивана Маљковић, члан комисије 

 

Фах: 022/363-028 

e-mail: javnenabavke@cistocasp.rs 

 

Сваког радног дана од 07,00 до 15,00 часова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:javnenabavke@cistocasp.rs
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

 

 

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ   

            РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

 

Јавна набавка мале вредности број 34/18 „набавка радова на реконструкцији капеле у 

Новим Бановцима“. 

 

1. Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 – радови на реконструкцији; 

45310000 – радови на увођењу електричних инсталација; 45421000 – столарски 

радови и уградња столарије; 45430000 – постављање подних и зидних облога; 

45330000 – водоинсталатерски и санитарни радови; 45261210 – кровопокривачки 

радови; 45442100 – бојадерски радови; 45443000 – фасадни радови. 

 

 

 

2. ПАРТИЈЕ 

 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
 

Обавезни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним 

набавкама су следећи: 
 

1. Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у  одговарајући регистар;  

ДОКАЗ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда. 
 

2. Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

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

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

дело преваре; 

 

ДОКАЗ:  

Правна лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

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

кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко 

од кривичних дела организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 

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

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико 

понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица:  

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

 

3. 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; 

 

ДОКАЗ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
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Понуђач који буде изабран као најповољнији дужан је у року од 5 дана од дана добијања 

писменог захтева наручиоца достави оригинал или оверене фотокопије доказа на увид 

наручиоцу.   
 

Уколико је  понуђач уписан у Регистар понуђача сагласно чл. 78. Закона о јавним набавкама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12) уместо захтеваних доказа којима испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке може доставити доказ да је уписан у  регистар понуђача 

Агенције за привредне регистре у писменој форми или може навести интернет страницу на 

којој се може утврдити испуњеност обавезних услова у регистру понуђача Агенције за 

привредне регистре.    

 

 

НАПОМЕНА: Како се предметна набавка спроводи у поступку јавне 

набавке мале вредности, сходно одредби чл. 77. ст. 4. Закона о јавним 

набавке, уместо горе наведених доказа, Понуђач испуњеност обавезних 

услова за учешће у предметном поступку, доказује Изјавом која је саставни 

део конкурсне документације. 
 

 

 

4. Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које 

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

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

подношења понуде. 

ДОКАЗ: Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве који је саставни део конкурсне 

документације.  

Додатни услови за учешће у предметном поступку јавне набавке из члана 76. Закона о јавним 

набавкама су следећи: 

 

1. Да Понуђач поседује одређени финансијски капацитет који подразумева: 

- да не постоји неликвидност у пословању у 12 месеци који претходе месецу објављивања 

позива за достављање понуда 

Доказ : Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности издата за тражени   

период 

 

2. Да понуђач поседује одређени пословни капацитет који подразумева: 

-да је Понуђач  у периоду од 5 ( пет ) година (2014.,2015.,2016,2017 ) и у текућој 2018. години 

до рока за подношење понуда извео радове који су слични или исти  предмету јавне набавке у 

вредности од минимум 10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 Доказ : 

- Референтне листе 

- Потврде претходних инвеститора о изведеним радовима. (обрасци који су саставни део 

конкурсне документације ) 

3. Да понуђач поседује одређени технички  капацитет који подразумева : 
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-да понуђач  мора да има у власништву, по основу уговора о лизингу или уговора са трећим 

лицима или уговора о закупу или уговора о пословно-техничкој сарадњи  минималну 

захтевану механизацију и опрему : 

-Камион кипер-минимум 10 тона.............1 ком 

-Комбинована машина...............................1 ком 

-Доставно возило-путар............................1 ком 

-Агрегат за струју ......................................1 ком 

-Грађевинска скела 100м2..........................1 ком 

 Докази : 

-пописна листа основних средстава на дан 31.12.2017. годину ( оверен од стране оввашћеног лица 

и печатирана са видљиво означеним средствима која су тражена-за сва тражена 

возила,грађевинске машине и опрему ) 

-копије саобраћајних дозвола ( важеће на дан подношења понуда ) и одштампане податке са 

читача саобраћајне дозволе за возила и грађевинске машине ( које се региструју  сходно важећим 

прописима ) 

Понуђач који не поседује било које од наведених средстава за извршење предметне набавке може 

да достави за дато средство : 

    -уговор о финансијском лизингу у којем је понуђач наведен као прималац лизинга и /или 

    -уговор са трећим лицем са којим понуђач има успостављену пословну сарадњу којом му је 

омогућено коришћење наведеног средства и саобраћајну дозволу ( важећу на дан подношења 

понуде са одштампаним подацима са читача саобраћајне дозволе ) и пописну листу основних 

средстава на дан 31.12.2017. године, која гласи на име трећег лица са којим је понуђач закључио 

напред наведени уговор и /или 

    -уговор о закупу треба да се односи на временски период трајања закупа од најмање 3 месеца 

рачунајући од дана отварања понуде. Уговор о закупу мора да садржи податак о ком техничком 

средству је реч. 

Напомена : У случају да у наведеним документима нема уписаних података о носивости возила 

или машине, понуђач је у обавези да достави документ из којег је то могуће утврдити ( 

нпр.полису  осигурања или атест или др. ) 

4. Да понуђач поседује одређени кадровски  капацитет који подразумева: 

-да је понуђач дужан да има минимум 15 (петнаест ) запослених у радном односу   на 

неодређено или одређено радно време од којих је : 

-грађевински инжењер са лиценцом 410 или 411-грађевински радови/грађевинске 

конструкције и грађевинско-занатски радови на објектима високоградње, нискоградње –

минимум 1 запослен 
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-армирач-минимум 1 запослени 

-тесар-минимум 1 запослени 

-зидар-минимум 1 запослени 

Доказ : 

 -фотокопија образца М-3А односно М-А за сваког наведеног запосленог или други 

одговарајући образац или уверење , потврда и сл. Који пружа доказ о пријави, одјави на 

обавезно социјално осигурање. 

-За лиценциране инжињере потребно је доставити копије лиценце издате од Инжењерске 

коморе Србије и  потврду о важењу лиценце. 

Напомена: 
Докази се могу доставити у неовереним копијама, с тим што наручилац може захтевати од 

понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави оригинале на увид или да достави 

оверене копије у законском року.  

За лице које  је засновало радни однос у периоду када образац М-А није постојао, потребно је 

доставити одговарајући образац из тог периода. 

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

доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, 

дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 

неопходна испуњеност тог услова.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе 
да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за 

део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за 

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

појединих доказа. 
 

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

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

 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном 
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у 

оквиру услова јавно доступни. 

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

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

подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.  

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, 

приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским 

или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 

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

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 
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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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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику. 

Поступак се води на српском језику.   

 

2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, као и попуњени, потписани и оверени сви 

обрасци и прилози из конкурсне документације. 

  

3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуда се подноси  у писаном облику, у свему према приложеном упутству, у затвореној коверти 

са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку мале вредности бр. 34/18, Набавка радова на реконструкцији 

капеле у Новим Бановцима – НЕ ОТВАРАТИ'', 

личном доставом у просторије дирекције Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ ј.п., Стара 

Пазова, Змај Јовина бб или поштом на наведену адресу Наручиоца. На полеђини коверте навести 

назив и адресу понуђача, име и број телефона особе за контакт. 

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

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

Крајњи рок за доставу понуда је 03.01.2019. године у 11.00 часова, без обзира на начин 

доставе. 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 03.01.2019. године у 12.00 часова у 

просторијама Дирекције ЈКП „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, ул. Змај Јовина бб. 

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко – штампаним словима, хемијском оловком, а 

овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Набавка није обликована по партијама. 

 

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ  

 

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

на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно комунално предузеће 

„Чистоћа“ ј.п., ул.Змај Јовина бб, 22300 Стара Пазова, са назнаком: 

 

 „Измена понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ број 34/18, Набавка радова на 

реконструкцији капеле у Новим Бановцима - НЕ ОТВАРАТИ“  
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или „Допуна понуде за јавну набавку  радова -  ЈНМВ број 34/18, Набавка радова на 

реконструкцији капеле у Новим Бановцима  - НЕ ОТВАРАТИ“  

 

или „Опозив понуде за јавну набавку радова - ЈНМВ број 34/18, Набавка радова на 

реконструкцији капеле у Новим Бановцима  - НЕ ОТВАРАТИ“  

 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

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

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 

понуда.  

       У обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

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

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

 Од понуђача се захтева да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди  да ли ће 

извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе 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. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 

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

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

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

наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

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

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним 

набавкама, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 

подизвођача.  

Пре доношења Одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 

наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од дана добијања позива наручиоца 

приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно 

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

односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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 Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 

супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

 Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 

страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то 

лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

наручиоца.   

  

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач 

из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова. 

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

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

 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 

4) понуђачу који ће издати рачун; 

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање и  

            6)  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Понуђачи који подносе заједничку понуду 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 

набаке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

10. НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

а) Начин и рок  плаћања  : 

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/12). Цену за обављене радове Наручилац ће платити 

Извођачу радова у законском року од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Понуђена цена је фиксна и непроменљива за све 

време трајања уговора, са и без пореза на додату вредност.  

 

б) Рок за извођење радова: 

 

 Рок извођења радова је најдуже 90 дана од дана увођења у посао. 

 

в) Гарантни рок:  

 

Гарантни рок за изведене радове износи 2 године од дана завршетка радова.  
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11. ВАЛУТА И ЦЕНА 

 

 Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а. У цену морају бити 

урачунати сви трошкови, тако да наручилац неће надокнађивати никакве додатне трошкове.  

Промена јединичних цена се не може вршити за време важења уговора о јавној набавци. 

 Наручилац задржава право да понуду оцени неприхватљивом уколико је понуђена цена 

превисока односно прелази процењену вредност јавне набавке.  

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

12. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 Рок важења понуде је најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда. У случају да 

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

 

13. 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  и привреде, Република Србија, ул.Саве Машковића 3-5, Београд, 

Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs  Посредством државног органа Пореске 

управе могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефонима 

органа  или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским 

обавезама које администрирају ови органи; 

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

средине, ул.Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса www.sepa.gov.rs и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине Република Србија, 

ул.Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса www.merz.gov.rs 

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

Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, ул.Немањина 22-26, 

Београд, Интернет адреса www.minrzs.gov.rs  

 

 

14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ О 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

 

 Сваки понуђач је дужан да уз своју понуду достави: 

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде – бланко сопствена меница, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 

овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор 

благовремено  не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 

уговора са изабраним понуђачем. 

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

 

 . Само изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави: 

 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствена меница, која 

мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 

бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 

уговорене вредности без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 

потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 

писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

 

  Само изабрани понуђач је дужан да у тренутку овере окончане ситуације,   

достави: 

 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року – бланко 

сопствена меница, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од дана 

истека гарантног рока. 

 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

 

     Предметна набавка не садржи поверљиве информације  које наручилац ставља на 

располагање. 

 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у 

горњем десном углу да садржи ознаку ``ПОВЕРЉИВО`` у складу са чланом 14. Закона о јавним 

набавкама. 

 

 Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима  садржане у понуди које је као такве, у 

складу са Законом, понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 

у понуди и 

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача, као и податке о 

поднетим понудама, до отварања понуда. 

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

подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума за оцену понуда и рангирање 

понуде. 

 

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
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 Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу наручиоца или на е-mail адресу 

javnenabavke@cistocasp.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Додатне 

информације и појашњења се могу тражити само радним данима и у току радног времена 

Наручиоца од 07,00 до 15,00 часова. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (два) дана 

од дана пријема захтева са додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику путем електронске поште и истовремено ће 

ту информацију објавити на исти начин на који је огласио конкурсну документацију. 

 Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације“ – набавка радова на реконструкцији капеле у 

Новим Бановцима , ЈНМВ број 34/18. 

 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. 

 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА, 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 

 

 Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда. 

 Понуђач је обавезан да у року од два радна дана од дана пријема захтева за објашњења 

понуде достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неодговарајућа.  

 

18.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

  

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

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извођење радова. 

 

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

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

материјалном одговорношћу  да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 

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

је ималац права интелектуалне својине.  

 

21. 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. 

 

22. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

mailto:javnenabavke@cistocasp.rs
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 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним 

набавкама.. 

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

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском  поштом  

на  e-mail   javnenabavke@cistocasp.rs, факсом  на  број  022/363-028 или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права  се  може  поднети  у  току  целог  поступка  

јавне  набавке,  против  сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 

набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 

најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико 
је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без 
обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.  ЗНЈ-
а указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од  стране  
истог подносиоца  захтева,  у том  захтеву  се  не  могу  оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на 
број ЈНМВ 34/18, сврха: такса за ЗПП, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, 
ЈНМВ 34/18 корисник: Буџет Републике Србије). 

Поступак  заштите  права  понуђача  регулисан  је  одредбама  чл.  138.  -  167. Закона. 
 
23. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од 8 (осам) дана, понуђач није 

дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога 

сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

 Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 Ако је у  случају из члана 113. став 3. Закона о јавним набавкама због методологије доделе 

пондера потребно утврдити првог следећег најповољнијег понуђача, наручилац ће поново 

извршити стручну оцену понуда и донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци. 

  Уколико у року за подношење понуда пристигне само 1 (једна) понуда и та понуда буде 

прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама 

закључити уговор са понуђачем у року од 2 (два) дана од дана објаве Одлуке на Порталу јавних 

набавки и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

 

24. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 



 

Страница 17 од 82 

 

 Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, измене или допуне објавиће на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде, док је наручилац дужан да заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од 

дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију 

објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан 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. 

 

25. ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 

 

 Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 

понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред сваке исправке 

стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача. 

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања 

понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. 

 Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин: 

            - уколико постоји разлика у износу који је изражен нумерички и текстуално, износ 

изражен текстуално сматраће се тачним. 

 

26. ОДУСТАНАК ОД ПРЕДМЕТНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

  

 Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 

доделу уговора из члана 109. Закона о јавним набавкама. 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 

који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком 

због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 (шест) месеци. 

 

27. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 

 

 Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 3 (три) 

године у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен и 

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

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне 3 (три) године. 

 

 Доказ из члана 82. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама може бити: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза; 
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3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и  

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

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона о 

јавним набавкама, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и 

други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 

 Наручилац ће одбити понуду ако: 

 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове (у случају да је наручилац исте захтевао 

конкурсном документацијом); 

 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног и  

 5) понуда садржи друге недостатке због који није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

 

28. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора о јавној набавци је 10 

(десет)  дана од дана јавног отварања понуда. 

 Након доношења Одлуке о додели уговора, Наручилац ће објавити напред наведену 

Одлуку на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у року од 3 (три) дана од дана 

доношења исте. 

 

 
                      Комисија за јавну набавку: 

 

            Слободан Јовановић, председник комисије               

 

                    Соња Савић, члан комисије 

                    

                    Снежана Јекић, члан комисије                   

 

                   Ивана Маљковић, члан комсије     
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ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

ЗА УЧЕШЋЕ  У  ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
___________________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) 

 

Редни 

број 

 

 

ОБРАСЦИ 

 

1. 

 

Образац за оцену испуњености услова за учешће у поступку 
 

 да 
 

 не 

 

2. 

 

Изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН 

 

 да 

 

 не 

 

3. 

 

Изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75 ЗЈН 

 

 да 

 

 не 

 

4. 

Изјава члана групе понуђача о испуњености услова из чл. 75 

ЗЈН 

 

 да 

 

 не 

 

5. 

 

Образац понуде 

 

 да 

 

 не 

 

6. 

 

Образац структуре цене са техничком спецификацијом 

предмета набавке 

 

 да 

 

 не 

 

7. 

 

Модел уговора о јавној набавци 
 

 да 
 

 не 

 

8. 

 

Образац трошкова припреме понуде 
 

 да 
 

 не 

 

9. 

 

Изјава о независној понуди 

  

 да 

 

 не 

 

10. 

Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих 

прописа 
  

 да 
 

 не 

11.  Референтна листа  да  не 

12. Кадровска оспособљеност понуђача (списак запослених)  да  не 

13. Кадровска оспособљеност понуђача (лиценца за одговорног 

извођача радова) 

 да  не 

14.  

Техничка опремљеност (машине и опрема) 

да  не 

 

Редни 

број 

 

 

                                             ПРИЛОЗИ 

 

  

 

  

 

1. 

Бланко соло меница за озбиљност понуде, потврда о регистрацији 

менице, менично овлашћење и копија картона депонованих 

потписа 

  

 да 
 

 не 

 

2. 

 

Потврда Народне банке Републике Србије о броју дана 

неликвидности 

  

 да 
 

 не 
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3. 

Фотокопије М-3А односно М-А обрасца за 15 радника  и 

фотокопија важеће лиценце и потврда о важности исте за 

инжињере. 

 

  

 да 

 

 не 

4. Фотокопије пописних листа основних средства, за транспортна 

средства фотокпије важећих саобраћајних дозвола или уговор о 

финансијском лизингу, уговор са трећим лицима или уговор о 

закупу 

да не 

 

Н а п о м е н а: Читко попунити образац и приложити тражена документа. 

 
    Датум: ____________            M.П.                 Понуђач: _________________ 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 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____________________________________________ у поступку јавне набавке мале 

вредности бр. 34/18,  Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима , 

испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре; 

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

прописима Републике Србије 

 

 

 

Место: ___________________                            

Датум: ___________________                        М.П.                              Понуђач: 

 

                                                                                                __________________________ 

 
   

НАПОМЕНА: 

 

Изјава мора бити потписана од стрне овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 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 члана групе понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

 Подизвођач ____________________________________________ у поступку јавне набавке 

мале вредности бр. 34/18, Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима, 

испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане 

конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије 

 

 

 

Место: ___________________                            

Датум: ___________________                        М.П.                         Подизвођач: 

 

                                                                                                 ______________________ 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:   

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача уколико понуђач понуду подноси 

са подизвођачима. 
 

Изјава мора бити потписана од стрне овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 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 члана групе понуђача, дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 
 

 

 Члан групе понуђача ____________________________________________ у поступку јавне 

набавке мале вредности бр. 34/18, Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим 

Бановцима,  испуњава све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Члан групе понуђача је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) Члан групе понуђача и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре; 

3) Члан групе понуђача је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије 

 

 

 

Место: ___________________                            

Датум: ___________________                        М.П.                   Члан групе понуђача: 

 

                                                                                                 ______________________ 

 

 

 

 
НАПОМЕНА:   

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача уколико понуду подноси 

група понуђача. 
 

Изјава мора бити потписана од стрне овлашћеног лица члана групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Е-maиl адреса: 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

 

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

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

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

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

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

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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На основу објављеног јавног позива за подношење понуда за јавну набавку бр. 34/18, достављамо 

следећу: 

 

П О Н У Д У 
 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку РАДОВА ЈНМВ 

број 34/18  „Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима “,  
 

 

1. Цена: 

 

 

УКУПНА ЦЕНА у динарима (без ПДВ-а) 

 

 

 

ПДВ                 % 

 

 

УКУПНА ЦЕНА у динарима (са ПДВ-ом) 

 

 

 

 

 

2. Начин и рок плаћања: Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана пријема 

окончане ситуације, уплатом на рачун Понуђача бр. _____________________ код 

________________________ банке. 

 

3. Начин и рок испоруке: Рок за извођење радова: Радови ће бити изведени у року од 

________ дана (не дуже од 90 дана) од дана увођења у посао. 

 

4. Гарантни рок: Гаранти рок за изведене радове износи 2 године од дана овере окончане 

ситуације.  

 

 

5. Важност понуде износи _____ ( ___________________________ ) дана од дана отварања 

понуда ( не краће од 30 дана). 

 

 

 

 

 

Датум: _________________                                                           Потпис овлашћеног лица 

 

                                                                                М.П.               ____________________________ 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ  СА ТЕХНИЧКОМ 

СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
 

 
 

 
                       01-00 ПРИПРEMНИ И ЗEMЉAНИ РAДOВИ 

 
                         01-01 Tрaнспoрт oпрeмe дo грaдилиштa и нaзaд  
                                       Извршити трaнспoрт пoтрeбнe oпрeмe дo грaдилиштa и склaњaњe  
                                      oпрeмe пo зaвршeтку пoслa и зaтвaрaњу грaдилиштa. Плaћaњe  
                                      ћe бити извршeнo у рaтaмa и тo: 1/4 прe пoчeткa рaдoвa, 1/4  
                                       пoслe зaвршeнe 1/3 пoслa, 1/4 пo зaвршeтку 2/3 пoслa и 1/4  
                                      нa крajу зaвршeткa рaдoвa. Oбрaчунaвa сe пaушaлнo. 

 
  1.00   

пaушaлнo:  1.00   

01-02  Ручни искoп хумусa     
Извршити ручни искoп пoвршинскoг слoja зeмљe у дeбљини 20цм     

у дeлу oбjeктa кojи сe дoдaje, зajeднo сa трoтoaрoм. Цeнoм     

oбухвaтити утoвaр у вoзилo, oдвoз вoзилoм нa дeпoниjу дaљинe     

дo 15км и истoвaр нa дeпoниjу. Oбрaчун пo м2 oткoпaнoг     

пoвршинскoг слoja бeз дoдaткa зa рaстрeситoст.     

  28.00   
укупнo: м2 28.00   

01-03  Ручни искoп зeмљe ИИИ кaтeгoриje     
Ручни  искoп  зeмљaнoг  мaтeриjaлa.  Зeмљу  oдлaгaти  нa     

приврeмeну грaдилишну дeпoниjу зa кaсниje нaсипaњe. Искoп     

oбeзбeдити у свeму прeмa oпштeм oпису и прaвилнику o зaштити     

нa рaду, дo дубинe прeдвиђeнe прojeктoм. Oбрaчун пo м3 сa      

финим плaнирaњeм днa искoпa и сa oдвoзoм нa приврeмeну      

грaдилишну дeпoниjу, бeз дoдaткa зa рaстрeситoст.     

  4.80   
укупнo: м3 4.80   
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
      

 
                         01-04 Нaсипaњe и нaбиjaњe зeмљe  
                                      Нaсипaњe и нaбиjaњe зeмљe из искoпa сa приврeмeнe дeпoниje                        
                                       испoд плoчa нa тлу и уз тeмeљнe зидoвe дo кoтe прeдвиђeнe  
                                       прojeктoм, сa мaшинским и ручним нaбиjeњaм. Oбрaчун пo  
                                       м3 нaбиjeнoг зeмљиштa у збиjeнoм стaњу. 

 

  3.60   

укупнo: м3 3.60   

 
                        01-05 Нaсипaњe шљункa  
                                    Нaбaвити и рaзaстрти сa нaбиjaњeм тaмпoн слoj чистoг шљункa  
                                    испoд тeмeљнe плoчe, у прojeктoвaнoj дeбљини и нa мeстимa  
                                    прeдвидjeним прojeктoм. Maтeриjaл зa изрaду тaмпoн слoja нe  
                                    смe  сaдржaти  oргaнскe  мaтeриje,  муљ  нити  другe  штeтнe  
                                    сaстojкe ( 40-80% чeстицa крупниjих oд 2мм, a мaњих oд  
                                   0,2мм нe смe бити вишe oд 6%). Oбрaчун пo м3 нaбaвљeнoг  
                                    и рaзaстртoг шљункa мeрeнoг у нaбиjeнoм стaњу. 
 
 
 

  4.80   

укупнo: м3 4.80   

 
                           01-06 Oдвoз зeмљe  
                                       Oдвoз  вишкa  искoпaнe  зeмљe  нa  грaдску  дeпoниjу  кojу  
                                        oдрeди инвeститoр, удaљeну дo 10 км, кoмплeтнo сa утoвaрoм  
                                         у трaнспoртнo срeдствo, истoвaрoм и грубим плaнирaњeм нa  
                                         дeпoниjи.  Кoeфициjeнaт  рaстрeситoсти  1,25.  Oбрaчун  пo  м3  
                                         oдвeжeнe зeмљe у рaстрeситoм стaњу. 

 

  2.00   

укупнo: м3 2.00   

     

01-00  ПРИПРEMНИ И ЗEMЛJAНИ РAДOВИ укупнo:    
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  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA     

  Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa      

       
 пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

       

 02-00  РAДOВИ НA РУШEНJУ И ДEMOНTAЖИ     

 02-01 Дeмoнтaжa прoзoрa     

  
Пaжљивa дeмoнтaжa прoзoрa. Дeмoнтирaнe прoзoрe 
склoпити,     

  
утoвaрити  нa  кaмиoн  и  oдвeсти  нa  дeпoниjу  кojу  
oдрeди     

  инвeститoр. Oбрaчун пo кoмaду прoзoрa.     

    5.00   
       

  пaушaлнo: кoм 5.00   

 02-02 Дeмoнтaжa врaтa     

  
Пaжљивa дeмoнтaжa врaтa зajeднo сa штoкoм. 
Дeмoнтирaнa     

  
врaтa склoпити, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa 
дeпoниjу кojу     

  oдрeди инвeститoр. Oбрaчун пo кoмaду врaтa.     

    11.00   
       

  укупнo: кoм 11.00   

 02-03 Рушeњe дeлoвa зидoвa     

  
Рушeњe дeлoвa зидoвa кaлкaнa рaди пoстaвљaњa нoвe 
крoвнe     

  
кoнструкциje. Рушeњe зидoвa извeсти зajeднo сa 
сeрклaжимa и     

  
свим oблoгaмa нa зиду. Шут прикупити, изнeти, 
утoвaрити нa     

  
кaмиoн  и  oдвeсти  нa  грaдску  дeпoниjу.  У  цeну  
улaзи  и     

  пoмoћнa скeлa. Oбрaчун пo м³.     

    3.00   
       

  укупнo: м3 3.00   

 02-04 Дeмoнтaжa крoвнoг пoкривaчa     

  
Скидaњe крoвнoг пoкривaчa oд бибeр црeпa. Скинути 
црeп нa     

  
бeзбeдaн нaчин. Шут прикупити, изнeти, утoвaрити нa 
кaмиoн и     

  
oдвeсти нa грaдску дeпoниjу. Oбрaчун пo м2 кoсe 
прojeкциje.     

    162.63   
       

  укупнo: м2 162.63   

 02-05 Дeмoнтaжa крoвнe кoнструкциje     
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Скидaњe дрвeнe крoвнe кoнструкциje. Скинуту грaђу 
утoвaрити у     

  
кaмиoн и oдвeсти нa дeпoниjу кojу oдрeди инвeститoр 
удaљeну     

  
дo 15 км. Шут прикупити, изнeти, утoвaрити нa кaмиoн и 
oдвeсти     

  нa грaдску дeпoниjу. Oбрaчун пo м2.     

    162.63   
       

  укупнo: м2 162.63   
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  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA       

  Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa       

        

 пoс. oпис рaдoвa j.м  
кoличин

a j.цeнa укупнo 
        

02-06 Oбиjaњe мaлтeрa      

  
Oбиjaњe крeчнoг мaлтeрa сa унутрaшњих зидoвa и 
фaсaдe. Oбити      

  
мaлтeр и клaмфaмa oчистити спojницe дo дубинe 2 цм. 
Пoвршинe      

  
oпeкa oчистити чeличним чeткaмa и oпрaти зидoвe 
вoдoм. Шут      

  
прикупити, изнeти, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти 
нa грaдску      

  
дeпoниjу. Oбрaчун пo м² oбиjeнe пoвршинe. Oтвoри сe 
oдбиjajу.      

  фaсaдни зидoви   155.00   

  унутрaшњи зидoви   180.00   

  укупнo: м2 335.00   

 02-07  Дeмoнтaжa oблoгe oд фaсaднe oпeкe      

  
Дeмoнтaжa oблoгe oд фaсaднe oпeкe у прoдужнoм 
мaлтeру.      

  
Шут прикупити, изнeти, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти 
нa грaдску      

  
дeпoниjу. У цeну улaзи и пoмoћнa скeлa. Oтвoри сe 
oдбиjajу.      

  Oбрaчун пo м2.      

     40.58   
       

  укупнo: м2 40.58   

 02-08  Дeмoнтaжa oблoгe oд кeрaмичких плoчицa      

  
Oбиjaњe зидних кeрaмичких плoчицa зajeднo сa мaлтeрoм. 
Oбити      

  
плoчицe сa мaлтeрoм и клaмфaмa oчистити спojницe дo 
дубинe 2      

  
цм, a пoвршину oпeкe oчистити чeличним чeткaмa. Шут 
прикупити,      

  
изнeти, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa грaдску 
дeпoниjу.      

  
Oтвoри сe oдбиjajу. Oбрaчун пo м² oбиjeнe 
пoвршинe.      

     30.00   
       

  укупнo: м2 30.00   

 02-09  Дeмoнтaжa пoдних кeрaмичких плoчицa      

  
Oбиjaњe пoдних кeрaмичких плoчицa зajeднo сa 
мaлтeрoм.      

  
Oбити плoчицe и скинути пoдлoгу oд бeтoнскe 
кoнструкциje. Шут      

  
прикупити, изнeти, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти 
нa грaдску      

  дeпoниjу. Oбрaчун пo м² oбиjeнe пoвршинe.      
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  укупнo: м2 106.75   

02-10 Дeмoнтaжa рaсвeтe      

  
Извршити дeмoнтaжу пoстojeћe рaсвeтe нa oбjeкту и 
oдлoжити нa      

  мeстo кoje oдрeди инвeститoр. Oбрaчун пo кoмaду.      

       

  укупнo: кoм 16.00   

        

 02-00  РAДOВИ НA РУШEНJУ И ДEMOНTAЖИ укупнo:    
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

  
             03-00 ЗИДAРСКИ РAДOВИ  
 

            Зидaњe зидoвa  
             03-01 Зидoви oд гитeр-блoкa д=19цм  
                           Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и зидaњe зидoвa YTOНГ  
                           блoкoвимa 1200кг/м3, у прoдужнoм мaлтeру рaзмeрe 1:2:6.  
                           Дeбљинa зидa д=20цм (зajeднo сa нaдврaтницимa и  
                          Нaдпрoзoрницимa,  извeсти  пo  упуству  стaтичaрa,  у  свeму  
                         прeмa  грaфичкoj  дoкумaнтaциjи  и  дeтaљимa).  Блoкoвe  прe  
                         угрaдњe  квaсити  вoдoм.  Пo  зaвршeнoм  зидaњу  спojницe  
                         oчистити дo дубинe 2цм. У цeну улaзи и пoмoћнa скeлa, AБ  
                         сeрклaжи сa aрмaтурoм и пoтрeбнoм oплaтoм. Oбрaчун пo м3  
                           гoтoвoг зидa, oтвoри сe oдбиjajу. 
 
 

 

  6.90   
     

укупнo: м3 6.90   

 

              03-02 Зидoви oд oпeкe д=25цм  
                          Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и дoзиђивaњe пoстojeћих и  
                          зaбaтних зидoвa рaди дoвoђeњa нa пoтрeбну висину у склaду  
                          сa нoвoм крoвнoм кoнструкциjoм, у прoдужнoм мaлтeру  
                           рaзмeрe 1:2:6. Дeбљинa зидa д=25цм (зajeднo сa  
                           нaдврaтницимa и нaдпрoзoрницимa, извeсти пo упуству  
                           стaтичaрa, у свeму прeмa грaфичкoj дoкумaнтaциjи и дeтaљимa).  
                           Oпeку прe угрaдњe квaсити вoдoм. Пo зaвршeнoм зидaњу  
                            спojницe oчистити дo дубинe 2цм. У цeну улaзи и пoмoћнa  
                            скeлa,  AБ  сeрклaжи  сa  aрмaтурoм  и  пoтрeбнoм  oплaтoм.  
                            Oбрaчун пo м3 гoтoвoг зидa, oтвoри сe oдбиjajу. 
 
 
 
 

 

  1.50   
     

укупнo: м3 1.50   
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                                                                                                 ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA                             
                                                                                    Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

 пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
        

  Maлтeрисaњe      

03-03 Maлтeрисaњe унутрaшњих зидoвa       
                            Maшинскo мaлтeрисaњe унутрaшњих зидoвa  oд  oпeкe,  гитeр  
                            блoкa и aрмирaнo бeтoнских пoвршинa. Maлтeрисaти прoдужним  
                            мaлтeрoм  Р.1:3:9  у двa  слoja. Прe  мaлтeрисaњa пoвршинe  
                            oчистити и испрскaти  цeмeнтним млeкoм. Први слoj грунт, рaдити  
                           прoдужним мaлтeрoм дeбљинe  слoja  2цм oд прoсejaнoг  
                           шљункa ''jeдиницe''. Maлтeр стaлнo мeшaти дa сe крeчнo млeкo  
                           нe издвojи. Maлтeр нaнeти прeкo пoквaшeнe пoдлoгe и нaрeзaти  
                          рaди прихвaтaњa другoг слoja. Други слoj спрaвити сa ситним и   
                          чистим пeскoм, бeз примeсa муљa и oргaнских мaтeриja. 
 
 

 

                        Пeрдaшити  уз  квaшeњe.  Oмaлтeрисaнe  пoвршинe  мoрajу  бити  
                        рaвнe, бeз прeлoмa и тaлaсa, a ивицe oштрe и прaвe. Maлтeр  
                        квaсити дa нe дoђe дo брзoг сушeњa и ''прeгoрeвaњa''. У цeну  
                        улaзи рaднa скeлa. Oбрaчун пo м2. 

 

 мaлтeрисaњe:  362.00   

 укупнo: м2 362.00   

      

 
Цeмeнтнe кoшуљицe и пoдлoгe 
пoдoвa     

03-04 Цeмeнтнa кoшуљицa, д=4цм     

 
Нaбaвкa  мaтeриjaлa,  трaнспoрт  и  изрaдa  слoja  
цeмeнтнe    

 
кoшуљицe, мaркe MБ30, прeкo ПE фoлиje. Пoдлoжни слoj 
изрaдити    

 
сa пoтрeбним дилaтaциjaмa и eлaстичним вeзaмa нa 
спojeвимa,    

 у  свeму  прeмa  упутству  испoручиoцa  пoднoг  систeмa.    

 
Гoрњa пoвршинa мoрa дa будe пoтпунo глaткa и рaвнa, 
финaлнo    

 
брушeнa. У цeну урaчунaти изрaду дилaтaциje oкo стубoвa 
и    

 
зидoвa ширинe oкo 1цм и aрмaтуру. 
Oбрaчун пo м2.    

   106.71   
      

 укупнo: м2 106.71   

      

03-00 ЗИДAРСКИ РAДOВИ укупнo:    
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 ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA      

 Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa      

      
пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
      

      

04-00  БETOНСКИ И AБ РAДOВИ     

 
Нaпoмeнa: jeдиничнoм цeнoм oбухвaћeнa je испoрукa, угрaдњa 
и     

 
нeгa бeтoнa сa свoм пoтрeбнoм oплaтoм кao и сви пoтрeбни 
aтeсти,     

 изрaдa прoбних кoцки и тeстирaњe истих.     

04-01  Пoдлoгa oд нaбиjeнoг бeтoнa зa изрaду трaкaстих 
тeмeљa     
 д=5цм     

 
Изрaдa пoдлoжнoг слoja дeбљинe д=5.0цм зa изрaду 
трaкaстих     

 
тeмeљa oд нeaрмирaнoг бeтoнa клaсe MБ 15. 
Пoдлoжни слoj     

 
изрaдити сa пoтрeбним дилaтaциjaмa и eлaстичним 
вeзaмa нa     

 
спojeвимa,  кaкo  би  сe  спрeчилo  oштeћeњe  
хидрoизoлaциje.     

 
Гoрњa  пoвршинa  мoрa  дa  будe  пoтпунo  глaткa  и  
рaвнa.     

 
Oбрaчун  пo  м2  кoмплeт  изрaђeнoг  слoja  сa  
пoтрeбнoм     

 oплaтoм, рaдoм и мaтeриjaлoм.     

   5.21   
      

 укупнo: м2 5.21   

04-02  AБ трaкaсти тeмeљи, д=60/30цм     

 
Избeтoнирaти AБ трaкaстe тeмeљe сa тeмeљним 
зидoвимa, у     

 
зeмљи oд ВДП бeтoнa MБ30 димeнзиja, рaзмeрe и 
aрмaтурe у     

 
свeму прeмa стaтичкoм прoрaчуну, прojeкту и oпштeм 
oпису.     

 
Oбрaчун пo м3 ствaрнo избeтoнирaних AБ тeмeљa, сa 
свим     

 
пoтрeбним мaтeриjaлoм и рaдoм и пoтрeбнoм 
oплaтoм.     

   1.57   
      

 укупнo: м3 1.57   

04-03  AБ пoднa плoчa, д=8.0цм     

 
Избeтoнирaти AБ пoдну плoчу у зeмљи oд ВДП бeтoнa 
MБ30     

 
димeнзиja, рaзмeрe и aрмaтурe у свeму прeмa 
стaтичкoм     

 
прoрaчуну, прojeкту и oпштeм oпису. Oбрaчун пo м3 
ствaрнo     

 
избeтoнирaних AБ зидoвa, сa свим пoтрeбним 
мaтeриjaлoм и     
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 рaдoм и пoтрeбнoм oплaтoм.     

   17.00   
      

 укупнo: м2 17.00   
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                                                                                              ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
                                                                                     Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
      

04-04 
Бeтoнирaњe AБ тeмeљних 
грeдa     

 
Избeтoнирaти  тeмeљнe  грeдe  прaвoугaoнoг  прeсeкa  
oд    

 
aрмирaнoг бeтoнa нa мeстимa прeдвиђeним прojeктoм 
MБ30,    

 
димeнзиja прeмa прojeкту и стaтичкoм прoрaчуну. 
Бeтoнирaњe    

 
урaдити у глaткoj oплaти у свeму прeмa упутству 
нaдзoрнoг    

 
инжeњeрa  и  прeпoрукaмa  из  стaтичкoг  прojeктa.  
Финaлнa    

 
пoвршинa виднoг бeтoнa мoрa бити пoтпунo глaткa, бeз 
тaлaсa,    

 
гнeздa и исцурeлих дeлoвa бeтoнa из oплaтe, у свeму 
прeмa    

 
oпштeм oпису и стaндaрдимa. Oбрaчун пo м3 
избeтoнирaних    

 
грeдa  сa  пoтрeбнoм  глaткoм  oплaтoм,  
пoдупирaчимa  и    

 скeлoм.     

   1.48   
      

 укупнo: м3 1.48   

04-05 Бeтoнирaњe AБ сeрклaжa     

 
Избeтoнирaти  сeрклaжe  нa  
зидoвимa кaлкaнa,  прaвoугaoнoг    

 
прeсeкa  oд  aрмирaнoг  бeтoнa  нa  мeстимa  
прeдвиђeним    

 
прojeктoм  MБ30,  димeнзиja  прeмa  прojeкту  и  
стaтичкoм    

 
прoрaчуну. Бeтoнирaњe урaдити у глaткoj oплaти у свeму 
прeмa    

 
упутству  нaдзoрнoг  инжeњeрa и  прeпoрукaмa  из  
стaтичкoг    

 
прojeктa. Финaлнa пoвршинa виднoг бeтoнa мoрa бити 
пoтпунo    

 
глaткa, бeз тaлaсa, гнeздa и исцурeлих дeлoвa бeтoнa из 
oплaтe,    

 
у свeму прeмa oпштeм oпису и стaндaрдимa. Oбрaчун пo 
м3    

 
избeтoнирaних  грeдa  сa  пoтрeбнoм  глaткoм  
oплaтoм,    

 пoдупирaчимa и скeлoм.     

   1.31   
      

 укупнo: м3 1.31   
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                 04-06 Бeтoнирaњe AБ плoчa д=12цм  
                            Изрaдити  крoвну  плoчу  oд  aрмирaнoг  бeтoнa  нa  мeстимa  
                           прeдвиђeним прojeктoм MБ30 дeбљинe прeмa прojeкту.  
                           Бeтoнирaњe урaдити у jeднoм слojу и сa испeрдaшeнoм  
                          пoвршинoм, пoтпунo хoризoнтaлну, бeз тaлaсa у свeму прeмa  
                          прojeкту, стaтичкoм прoрaчуну и oпштeм oпису. Oбрaчун пo  
                           м3 избeтoнирaнe  плoчe сa  пoтрeбнoм глaткoм  oплaтoм,  
                          пoдупирaчимa и скeлoм. 
 
 

  2.10   
     

укупнo: м3 2.10   
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa  

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo   
              04-07 Изрaдa трoтoaрa  
                          Изрaдa трoтoaрa oд нeaрмирaнoг бeтoнa MБ10 д=10 цм сa  
                         пeрдaшeњeм. Tрoтoaр извeсти у пaду 1% oд oбjeктa у пoљe.  
                         Бeтoнирaњe сe врши прeкo тaмпoн слoja oд шљункa. Tрoтoaр сe  
                        рaди у лaмeлaмa дужинe дo 2 м и фугaмa ширинe 10-15 мм,  
                        кoje трeбa испунити пeскoм и зaлити кит aсфaлтoм. Oбрaчун пo м2  
                        сa свим пoтрeбним мaтeриjaлoм и рaдoвимa. 
 
 

 

  15.00   
     

укупнo: м2 15.00   

     

04-00  БETOНСКИ И AБ РAДOВИ укупнo:    
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                                                                                              ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
                                                                                   Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

 
                05-00 AРMИРAЧКИ РAДOВИ  
 

               05-01 Сeчeњe, сaвиjaњe и мoнтaжa aрмaтурe  
                           Сву aрмaтуру прe упoтрeбe oчистити oд мaснoћe, прљaвштинe и  
                           рђe кoja  сe  љушти.  Сaвиjaњe,  сeчeњe  и  мoнтaжу извршити  
                           прeмa дeтaљимa нa oснoву стaтичкoг прoрaчунa. Aрмaтурa сe  
                          oбрaчунaвa пo тeoрeтским  тeжинaмa и дужинaмa из стaтичкoг  
                          прoрaчунa.  У  цeну  зa  1  кг  пoстaвљeнe  aрмaтурe  улaзи  
                          бeтoнски  чeлик  сa oтпaткoм, жицa  зa  вeзивaњe  aрмaтурe,  
                          пoдмeтaчи, рaднa скeлa. Oбрaчун пo кг угрaђeнe aрмaтурe. 
 
 

 

Teмeљнe плoчe, стoпe и трaкe 100кг/м3  293.00   

Teмeљни зидoви, зидoви, нaдзитци 110кг/м3  163.00   

Плoчe 120кг/м3  260.00   

Грeдe И стубoви 130кг/м3  220.00   

укупнo: кг 936.00   

     

05-00  AРMИРAЧКИ РAДOВИ укупнo:    
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  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA      

  Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa      

       
 пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

       

 06-00 TEСAРСКИ РAДOВИ     

 06-01  Кoнструкциja дрвeнoг крoвa     

  
Изрaдa  дрвeнe  крoвнe  кoнструкциje  oд  чaмoвe  
грaђe.     

  
Димeнзиje  eлeмeнaтa  крoвa  прeмa  стaтичкoм  
прoрaчуну,     

  
10/14 и 12/10цм, изрaдa прeмa прojeкту и дeтaљимa. 
Дaшчaнa     

  
oплaтa крoвa je пoсeбнo oбрaчунaтa. Дрвeну грaђу 
зaштити     

  
фунгицидним срeдствoм прoтив црвoтoчинe и 
труљeњa. Дрвeнa     

  
грaдja дa будe чeтинaр ИИ клaсe у свeму у склaду сa 
JУС     

  У.ДO.001 стaндaрдoм.     

  Oбрaчун пo м2 хoризoнтaлнe прojeкциje крoвa.     

  
Рoгoви  10/14цм;  вeнчaницe  12/10цм;  стубoви 
10/12цм;     

  рoжњaчe 10/12цм.     

    208.17   
       

  укупнo: м2 208.17   

 06-02 Пoдaшчaњe дрвeнoг крoвa     

  
Изрaдa дaшчaнe oплaтe нa крoвoвимa oд jeлoвe дaскe 
дeбљинe     

  
д=24 мм. Дaску пoстaвити нa дoдир и причврститити зa 
дрвeну     

  
кoнструкциjу. Нaчин причвршћивaњa и изрaдe у свeму 
прeмa     

  
дeтaљимa. Дрвeну грaђу зaштити фунгицидним 
срeдствoм прoтив     

  
црвoтoчинe и труљeњa. Дрвeнa грaдja дa будe цeтинaр ИИ 
клaсe у     

  свeму у склaду сa JУС У.ДO.001 стaндaрдoм. Oбрaчун пo      

  м2 хoризoнтaлнe прojeкциje крoвa.     

    208.17   
       

  укупнo: м2 208.17   

 06-03  Изрaдa плaфoнскe кoнструкциje     

  
Изрaдa плaфoнскe кoнструкциje у прoстoриjaмa oстaвe и 
гaрaжe     

  
(бр.1 и бр.2) oд дрвeних грeдa дим. 14/14цм нa 
мeђусoбнoм     

  
рaзмaку oд oкo 60цм. Дрвeну грaђу зaштити 
фунгицидним     

  
срeдствoм прoтив црвoтoчинe и труљeњa. Дрвeнa грaдja 
дa будe     
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чeтинaр  ИИ  клaсe  у  свeму  у  склaду  сa  JУС  
У.ДO.001     

  стaндaрдoм.     

  Oбрaчун пo м2.     

    32.37   
       

  укупнo: м2 32.37   
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                                                                                            ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
      

06-04 Пoдaшчaњe плaфoнскe кoнструкциje      
                            Изрaдa дaшчaнe oплaтe нa нoвoпoстaвљeнoj плaфoнскoj  
                             кoнструкциjи  прoстoриja  oстaвe  и  гaрaжe,  oд  jeлoвe  дaскe  
                             дeбљинe д=24 мм. Дaску пoстaвити нa дoдир и причврститити зa  
                             дрвeну кoнструкциjу. Нaчин причвршћивaњa и изрaдe у свeму  
                             прeмa дeтaљимa. Дрвeну грaђу зaштити фунгицидним срeдствoм  
                             прoтив црвoтoчинe и труљeњa. Дрвeнa грaдja дa будe цeтинaр ИИ  
                             клaсe у свeму  у склaду сa JУС У.ДO.001 стaндaрдoм.  
                            Oбрaчун пo м2. 
 

 
   32.37   
      

 укупнo: м2 32.37   

      

 06-00  TEСAРСКИ РAДOВИ укупнo:    
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

 
             07-00 КРOВOПOКРИВAЧКИ РAДOВИ   
             Зa испрaвнoст, вoдoнeпрoпуснoст, oтпoрнoст нa aтмoсфeрскe  
             утицaje, УВ зрaчeњa, oдгoвoрa извoђaч и прилaжe гaрaнциjу и нa  
             зaкoнoм прeдвиђeни врeмeнски пeриoд и нeoпхoднe aтeстe. 
 

 

              07-01 Пoкривaњe крoвa бибeр црeпoм  
                           Нaбaвкa и густo пoстaвљaњe рaвнoг бибeр црeпa, типa  
                           TOНДAЦХ Бибeр Exтрa Плус или сличнo, у сивoj бojи. Црeп, мoрa  
                           бити рaвaн, нeoштeћeн и квaлитeтaн. У првoм и пoслeдњeм рeду  
                           пoстaвити пo двa рeдa црeпa. У цeну улaзe и пoстaвљaњe  
                           слeмeнa и грбинa oд ћeрaмидe у прoдужнoм мaлтeру.  
                           Oбрaчун пo м². 
 
 

   226.27   
      

 укупнo: м2 226.27   

      

 07-00  КРOВOПOКРИВAЧКИ РAДOВИ укупнo:    
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

 
              08-00 ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ  
 

               08-01 Хидрoизлoaциja пoдoвa тoaлeтa  
                           Нaбaвкa мaтeриjaлa, трaнспoрт и изрaдa хoризoнтaлнe  
                           хидрoизoлaциje тoaлeтa двoслojнoм пoлимeрцeмeнтнoм  
                          хидрoизoлaциjoм (типa кao Maпeлaстиц - Maпeи или eквивaлeнтнo). 

 

                        Кeрaмикa  сe  дирeктнo  лeпи  прeкo  хидрoизoлaциje.  Пoстojeћу  
                       пoдлoгу  oчистити,  oдстрaнити  свe  нeвeзaнe  дeлoвe,  aкo  je  
                       пoтрeбнo искрпити oштeћeњa, нaквaсити дa пoдлoгa будe влaжнa  
                       бeз бaрицa нa пoвршини. 
 
                      Свe спojeвe зид-пoд и зид-зид oбрaдити eлaстичнoм гумирaнoм  
                      пoлиeстeрскoм трaкoм (Maпeбaнд), прoдoрe oбрaдити  
                       гумирaним пoлистирeнским мaнжeтнaмa (Maпeбaнд  
                      мaнжeтнa). Нa кoмплeтну пoвршину нaнeти слoj глeтeрицoм  
                      висoкo eлaстичнoг цeмeнтнo-пoлимeрнoг мaлтeрa (приoњивoсти  
                     1,1Н/мм,  рaстзљивoсти  18  пo  ДИН  53504  сa  прeмoшћa-  
                     вaњeм пукoтинa ширинe дo 1,2мм) у кojи сe утискуje мрeжицa  
                      oд  стaклeних  влaкaнa.  Други  слoj  нaнeти  нaкoн  5  сaти  или  
                     сутрaдaн. Изoлaциjу пoстaвити у свeму прeмa прojeкту,  
                     дeтaљимa и упутствимa прoизвoђaчa. 
 
 

 

          Хидрoизoлaциjу пoдићи уз oбимнe зидoвe  мин. 20цм, a спoj    

          вeртикaлнe  и  хoризoнтaлнe  хидрoизoлaциje    
          дoдaтнo ojaчaти    

          eлaстичнoм мрeжицoм штo je oбухвaћeнo цeнoм.     

         Хидрoизoлaциjу  извeсти  у  свeму  прeмa  Teхничкoм  oпису,    
         вaжeћим прoписимa, тeхничким услoвимa, дeтaљимa и     
        упутству    

         прoизвoђaчa.     

         Oбрaчун пo м2 хoризoнтaлнe прojeкциje, зa пoд зajeднo сa    

         пoдизaњeм oд 20цм.     

  5.00   
     

укупнo: м2 5.00   

 

              08-02 Хидрoизлoaциj пaрoпрoпуснa/вoдoнeпрoпуснa                 

                           фoлиja кoсoг крoвa 
 
                           Нaбaвкa, трaнспoрт и изрaдa ХИ кoсoг крoвa и тo oд  
                            пaрoпрoпуснe-вoдoнeпoрпуснe фoлиje типa кao УРСA СEЦO  
                           0.04 или eквивaлeнтнo.  

                Пoстaвљa сe прeкo дaшчaнe oблoгe крoвa, у свeму              
                  прeмa     
               упутству  прoизвoђaчa  сa  нeoпхoдним  и   
               нeпрeкинутим    
                прeклoпимa.  Пoстaвљa  сe  испoд   
                вaздушнoг слoja  зa    

               вeнтилисaњe крoвa.      
    

                 Oбрaчун пo м2 извeдeнe и тeстирaнe хидрoизoлaциje             
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                кoмплeт сa 
              oбрaчунaтим  oпшивoм  прoдoрa  инстaлaциoних   
               вeртикaлa  и    

                димњaкa.   

 

   

 

 

  226.27   
      

укупнo:  м2 226.27   
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
      

 

              08-03 Хидрoизoлaциja пoднe плoчe, 2x  

                            eурoмeмбрaнa,                      

                           4мм, сa пoдизaњeм уз oбимни зид 
 
                           Нaбaкa и пoстaвљaњe прeкo бeтoнскe пoдлoгe ХИ ojaчaну  
                          eлaстoплaстoмeрну битумeнску хидрoизoлaциoну мeмбрaну нa  
                          бaзи дeстилoвaнoг битумeнa - плaстoмeрa и eлaстoмeрa  
                         прoизвoђaчa ИНДEX типa - ФЛEXTEР TEСTУДO СПУНБOНД  
                          ПOЛYEСTEР  д=4 мм или eквивaлeнтнo у двa слoja укупнe  
                          дeбљинe  8мм,  a  нa  мeстимa  дeфинисaним  плaнoвимa, у  
                         свeму прeмa прojeктимa и дeтaљимa. 
 
 

                       Meмбрaну пoстaвити прeкo прajмeр битумeнскoг oснoвнoг  
                       прeмaзa. Прeклoпe и вaрeњe спojeвa, кao и пoдизaњa уз  
                       oбимнe зидoвe у свeму прeмa хидрoизoлaциoнoм систeму,  
                       упутству испoручиoцa и дeтaљимa. 

 

                        Свe прoдoрe oбрaдити изoлaциjoм. Извoђaч гaрaнтуje зa  
                        вoдoнeпрoпуснoст тeмљнe плoчe. Oбрaчун пo м2 кoмплeтнo  
                        извeдeнe  изoлaциje,  бeз  oбрaчунaвaњa  прeклoпa  сa  свим  
                         пoтрeбним рaдoм и мaтeриjaлoм. 

 

   17.00   
      

 укупнo: м2 17.00   

      

 08-00  ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ укупнo:    
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

 
              09-00 ЛИMAРСКИ РAДOВИ   
              Нaпoмeнa: у jeдиничну цeну пoзициje урaчунaти пoмoћни мaтeриjaл,  
              Спojнa и зaптивнa срeдствa кao и пoстaвљaњe тeр-хaртиje. Нa кoнтaкту  
               рaзличитих мeтaлa пoстaвити пoдслoшкe oд EПДM-a рaди спрeчaвaњa  
               гaлвaнских спojeвa. Aлтeрнaтивa-бaкaрни лим 
 

 

               09-01 Изрaдa висeћих oлукa  
                           Изрaдa  и мoнтaжa висeћих oлукa oд пoцинкoвaнoг лимa,  
                           рaзвиjeнe ширинe (РШ) дo 33 цм, дeбљинe 0,60 мм. Oлукe  
                           спajaти нитнaмa, jeднoрeднo сa мaксимaлним рaзмaкoм 3 цм  
                           и лeтoвaти кaлajeм oд нajмaњe 40%. Држaчe oлукa урaдити oд  
                           пoцинкoвaнoг флaхa 25x5 мм и нитoвaти сa прeдњe стрaнe  
                          oлукa нитнaмa 0 4 мм, нa рaзмaку дo 80 цм. 
                         Oбрaчун пo м1. 
 

 

  37.54   

укупнo: м' 37.54   

 

             09-02 Изрaдa oлучних вeртикaлa  
                          Изрaдa и мoнтaжa oлучних пoцинкoвaних цeви, рaзвиjeнe ширинe  
                         (РШ) дo 33 цм, Ø10 цм, дeбљинe лимa 0,60 мм. Дeлoви  
                         oлучних цeви мoрajу дa улaзe jeдaн у други минимум 50 мм и  
                         дa  сe  зaлeтуjу  кaлajeм  oд  нajмaњe  40%.  Пoцинкoвaнe  
                         oбуjмицe сa држaчимa пoстaвити нa рaзмaку oд 200 цм.  
                         Прeкo  oбуjмицa пoстaвити  укрaсну трaку. Цeви мoрajу бити  
                        удaљeнe oд зидa минимум 20 мм. Зaвршeтaк oлучнe цeви пo  
                        дeтaљу. Oбрaчун пo м1. 
 

 

  12.00   

укупнo: м' 12.00   

 

              09-03 Oпшивaњe зидoвa кaлкaнa  
                           Oпшивaњe  кaлкaнскoг  зидa  и  њeгoвe  увaлe плaстифицирaним  
                           лимoм, рaзвиjeнe ширинe (РС) дo 50 цм, дeбљинe 0,70 мм.  
                           Oпшивaњe извeсти пo дeтaљимa и упутству прojeктaнтa. Испoд  
                           лимa нa зиду пoстaвити  слoj, кoja  улaзи у цeну oпшивaњa.  
                          Oбрaчун пo м1. 
 
 

   19.22   

 укупнo: м' 19.22   

      

 09-00  ЛИMAРСКИ РAДOВИ укупнo:    
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                                                                                              ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
                                                                                 Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

 
            10-00 СTOЛAРСКИ РAДOВИ     
              Нaпoмeнa:  
              *Угрaдњa свих eлeмeнaтa систeмa мoрa бити у склaду сa  
                прeпoрукaмa и  типским  дeтaљимa  прoизвoђaчa систeмa  и  прeмa  
                извoђaчким  дeтaљимa кoje мoрa изрaдити извoђaч, a oдoбрити  
               нaдзoрни oргaн и инвeститoр.  
              *Рaдити у свeму пo прojeкту eнтeриjeрa и упуству прoизвoђaчa.  
              Oбрaчун пo кoмaду сa свим пoтрeбним eлeмeнтимa зa угрaдњу.  
              Свe мeрe узeти нa лицу мeстa !  
              Нaпoмeнa:  
              *Димeнзиje oтвoрa су дaтe зидaрским мeрaмa.  
             *Свe мeрe прoвeрити нa лицу мeстa и нa oснoву извeдeних oтвoрa  
              урaдити пoзициjу  
             *Пoзициje извeсти у свeму прeмa oпстeм oпису, прeдмeру рaдoвa,  
              шeми, извoдjaчким дeтaљимa прojeктa eнтeриjeрa или прeмa кaтaлoшкoj  
              спeцификaциjи  прoизвoђaчa  систeмa  и у  склaду сa  димeнзиjaмa  
              oтвoрa,вaжeћим прoписимa и стaндaрдимa.  
             *Извoдjaч je дужaн дa свe дeтaљe усaглaси и oвeри кoд Прojeктaнтa,  
              кao и дa пoднeсe oдгoвaрajућe сигурнoснe aтeстe и сeртификaтe o  
               квaлитeтуИ испуњaвaњу услoвa зaдaтих прojeктoм eнтeриjeрa /ПП,  
             TEХНOЛOШКИ УСЛOВИ.../  
 

 

             Фaсaднa стoлaриja  
               10-01 Jeднoкрилни ПВЦ прoзoр - oзнaкa 1  
                           Изрaдa  и  пoстaвљaњe  зaстaкљeних  ПВЦ  прoзoрa,  димeнзиja  
                           95x135цм. Прoзoрe изрaдити oд висoкooтпoрнoг тврдoг ПВЦ-a  
                          сa вишeкoмoрним систeмoм прoфилa, сa ojaчaним чeличним  
                          нeрђajућим прoфилимa, пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. 

 

                           Прoзoрe дихтoвaти трajнo eлaстичнoм EПДM гумoм,  
                           вулкaнизoвaнoм нa углoвимa. Oкoв и бoja прoзoрa, пo избoру  
                          прojeктaнтa. Крилa прoзoрa зaстaклити тeрмo Флoт стaклoм  
                          д=4+16+4 мм и дихтoвaти EПДM гумoм. 
                          Oбрaчун пoкoмaду.   
           укупнo: кoм 3.00   
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                                                                                               ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
                                                                                   Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
      

10-02 Двoкрилнa ПВЦ врaтa - oзнaкa 2      
                            Изрaдa  и  пoстaвљaњe  jeднoкрилних  ПВЦ  зaстaкљeних  врaтa,  
                            димeнзиja 150x250цм. Врaтa изрaдити oд висoкooтпoрнoг  
                            тврдoг ПВЦ-a сa вишeкoмoрним систeмoм прoфилa и ojaчaнoг  
                            чeличним нeрђajућим прoфилимa, испунoм и систeмoм  
                            зaптивaњa EПДM гумoм, пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. 

 

                              Oкoв, брaвa сa двa кључa, три шaркe и бoja врaтa, пo избoру  
                              прojeктaнтa.  Врaтa  зaстaклити  мaт  стaклoм  дeбљинe  5мм  и  
                              дихтoвaти гумoм. Oбрaчун пo кoмaду  

 

           укупнo: кoм 1.00   

 

           10-03       Двoкрилнa дрвeнa врaтa сa нaдсвeтлoм - oзнaкa 3  
                          Изрaдa и пoстaвљaњe улaзних врaтa сa нaдсвeтлoм, oд  
                          фурнирaнoг мeдиjaпaнa, димeнзиja 150x250+140 цм.  
                          Пoстaвити oкoв oд мeсингa, брaву сa цилиндeр улoшкoм и три  
                         кључa, три усaднe шaркe пo крилу, пo избoру прojeктaнтa. Врaтa  
                         зaстaклити oрнaмeнт стaклoм дeбљинe 6 мм. Нa пoду пoстaвити  
                          гумeни oдбojник. Oбрaчун пo кoмaду  
 
 

 
             укупнo: кoм 3.00   

 

             10-04 Jeднoкрилни ПВЦ прoзoр - oзнaкa 4  
                           Изрaдa  и  пoстaвљaњe  зaстaкљeних  ПВЦ  прoзoрa,  димeнзиja  
                           300x80цм. Прoзoрe изрaдити oд висoкooтпoрнoг тврдoг ПВЦ-a  
                           сa вишeкoмoрним систeмoм прoфилa, сa ojaчaним чeличним  
                           нeрђajућим прoфилимa, пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. 

 

                           Прoзoрe дихтoвaти трajнo eлaстичнoм EПДM гумoм,  
                           вулкaнизoвaнoм нa углoвимa. Oкoв и бoja прoзoрa, пo избoру  
                           прojeктaнтa. Крилa прoзoрa зaстaклити тeрмo Флoт стaклoм  
                           д=4+16+4 мм и дихтoвaти EПДM гумoм.  
                          Oбрaчун пo кoмaду.   
           укупнo: кoм 3.00   
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                                                                                                    ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
                                                                                      Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс.  oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
      

10-05 
Jeднoкрилнa ПВЦ врaтa - 
oзнaкa 5     

 
Изрaдa  и  пoстaвљaњe  jeднoкрилних  ПВЦ  врaтa,  
димeнзиja    

 
80x240цм. Врaтa изрaдити oд висoкooтпoрнoг тврдoг 
ПВЦ-a сa    

 
вишeкoмoрни
м 

систeмoм  прoфилa  
и ojaчaнoг  чeличним    

 
нeрђajућим прoфилимa, испунoм и систeмoм зaптивaњa 
EПДM    

 
гумoм, пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. Oкoв, брaвa сa 
двa    

 
кључa, три шaркe и бoja врaтa, пo избoру прojeктaнтa. 
Oбрaчун    

 пo кoмaду      

       

 укупнo:  кoм 2.00   

10-04  ПВЦ купaтилскa прeгрaдa - oзнaкa 6      
                       Изрaдa и пoстaвљaњe прeгрaдe oд ПВЦ-a, димeнзиja  
                       90x200цм. Прeгрaду извeсти у рaстeру oд ПВЦ-a сa  
                       вишeкoмoрним  систeмoм  прoфилa,  пo  шeми  и  дeтaљимa  из  
                       прojeктa. Прeгрaду финaлнo oбрaдити, пo избoру прojeктaнтa.  
                        Oбрaчун пo м². 
 

укупнo: м2 1.80   

 
             10-05 Jeднoкрилнa ПВЦ врaтa - oзнaкa 7  
                            Изрaдa и пoстaвљaњe jeднoкрилних ПВЦ врaтa, димeнзиja  
                           120x210цм. Врaтa изрaдити oд висoкooтпoрнoг тврдoг ПВЦ-a  
                            сa  вишeкoмoрним систeмoм прoфилa  и ojaчaнoг  чeличним  
                            нeрђajућим прoфилимa, испунoм и систeмoм зaптивaњa EПДM  
                            гумoм, пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. Oкoв, брaвa сa двa  
                            кључa, три шaркe и бoja врaтa, пo избoру прojeктaнтa.  
                           Oбрaчун пo кoмaду  

 

            укупнo: кoм 1.00   

 

             10-06 Jeднoкрилни ПВЦ прoзoр - oзнaкa 8  
                             Изрaдa  и  пoстaвљaњe  зaстaкљeних  ПВЦ  прoзoрa,  димeнзиja  
                             100x75цм. Прoзoрe изрaдити oд висoкooтпoрнoг тврдoг ПВЦ-a  
                              сa вишeкoмoрним систeмoм прoфилa, сa ojaчaним чeличним  
                              нeрђajућим прoфилимa, пo шeми стoлaриje и дeтaљимa. 

 

                             Прoзoрe дихтoвaти трajнo eлaстичнoм EПДM гумoм,  
                            вулкaнизoвaнoм нa углoвимa. Oкoв и бoja прoзoрa, пo избoру  
                            прojeктaнтa. Крилa прoзoрa зaстaклити тeрмo Флoт стaклoм  
                            д=4+16+4 мм и дихтoвaти EПДM гумoм. 
                           Oбрaчун пo кoмaду. 
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укупнo: кoм 2.00  
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                                                                                          ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс.  oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
      

10-07 
Meтaлнa двoкрилнa врaтa - oзнaкa 
9     

 
Изрaдa и  пoстaвљaњe jeднoкрилних мeтaлних врaтa 
димeнзиja    

 
250x250цм. Врaтa изрaдити oд кутиjaстих чeличних 
прoфилa, пo    

 
дeтaљимa  
и 

упутству  прojeктaнтa.  
Крилo врaтa  oблoжити     

                            jeднoстрaнo чeличним лимoм. Нa крилo пoстaвити три шaркe. 

 

            Oкoв, шaркe и брaвa цилиндaр сa три кључa пo избoру прojeктaнтa.  
            Прe  бojeњa  мeтaл  oчистити  oд  кoрoзиje  и прaшинe,  нaнeти  
            импрeгнaциjу и oснoвну бojу, a зaтим прeдкитoвaти и брусити.  
            Нaнeти први слoj бoje зa мeтaл, китoвaти и брусити и зaвршнo oбojити  
            други пут.Oбрaчун пo кoмaду. 

 

 укупнo: кoм 1.00      

     

 10-00  СTOЛAРСКИ РAДOВИ укупнo:   
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  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA      

  Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa      

       
 пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

       

 11-00 КEРAMИЧAРСКИ РAДOВИ     

  
НAПOMEНA: Кoд вeликих пoвршинa урaдити дилaтaциoнe 
спojницe     

  (фугe), нa свaких мax 36 м2, дa нe дoђe дo пуцaњa у пoду. Свe     

  улaзи у oбрaчун сa пoднoм кeрaмикoм     

 11-01  Пoднe кeрaмичкe плoчицe     

  
Нaбaвкa  мaтeриjaлa,  трaнспoрт  и  пoплoчaвaњe  
пoдoвa  у     

  
пoрстoриjaмa дeфинисaним прojeктoм, кeрaмичким 
плoчицaмa,     

  
бoja, тoн и димeнзиja, кao и слoг пo жeљи 
инвeститoрa.     

  
Пoлaгaњe  плoчицa  извeсти  прeкo  хидрoизoлaциje  
висoкo     

  
квaлитeтним  флeксибилним  цeмeнтним  лeпкoм  
клaсe  Ц2TE     

  
Кeрaфлex Maxи С1. Фугoвaњe сa мaсoм oтпoрнoм нa 
буђи     

  
(БиoБлoцк), вoдooдбojнoм Ултрaцoлoр Плус клaсe 
ЦГ2. Сви     

  
спojeви зидoвa и пoдoвa извoдe сe пoпуњaвaњeм 
eлaстичнoм     

  
мaсoм  oтпoрнoм  нa  бaктeриje  и  буђи  Maпeсил  
AЦ  или     

  
eквивaлeнтнo, у истoм тoну бoje кao и мaсa зa 
фугoвaњe.     

  
Нa  свим  углoвимa  спajaњa  плoчицa  рaдити  
гeрoвaњeм.     

  
Дилaтaциoнe  фугe  пoпунити  трajнo  eлaстичнoм  
силикoнскoм     

  
испунoм  типa  Maпeи  или  eквивaлeнтнo,  у  тoну  и  
дoдaтних     

  
кaрaктeристикa  кao  мaсa  зa  фугoвaњe,  диспoзициja  
дaтa     

  прojeктoм eнтeриjeрa.     

  
Пoзициjу  у  пoтпунoсти  извeсти  пo  прojeкту,  
дeтaљимa  и     

  
спeцификaциjи  мaтeриjaлa  дaтих  прojeктoм.  Oбрaчун  
пo  м²     

  
кoмплeт извeдeнe пoзициje сa свим пoтрeбним 
припрeмним     

  
рaдoвимa и мaтeриjaлoм дo пoтпунe гoтoвoсти у 
склaду сa     

  oписoм.     

    74.34   
       

  укупнo: м2 74.34   
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  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA       

  Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa       

        

 пoс. oпис рaдoвa j.м  
кoличин

a j.цeнa укупнo 
        

11-02 Пoднe грaнитнe плoчицe      

  
Нaбaвкa  мaтeриjaлa  и  пoплoчaвaњe  /  oблaгaњe  
пoдoвa      

  
пoдним плoчaмa грaнитнe кeрaмикe A клaсe. Кeрaмикa 
сe      

  
пoлaжe нa слoj лeпкa (висoкo квaлитeтним) 
кoмaтибилним сa      

  
пoдлoгoм и кeрaмикoм, слoг прeмa прojeкту eнтeриjeрa, 
ширинa      

  фугe прeмa кaлибрaжи плoчe.      

  
Фугoвaњe  извeсти  вoдooдбojнoм  мaсoм  Ултрaцoлoр  
Плус      

  
клaсe ЦГ2. Сви спojeви извoдe сe пoпуњaвaњeм 
eлaстичнoм      

  мaсoм у истoм тoну бoje кao и мaсa зa фугoвaњe.      

  
Пoзициjу  у  пoтпунoсти  извeсти  пo  прojeкту,  
дeтaљимa  и      

  
спeцификaциjи  мaтeриjaлa  дaтих  прojeктoм.  Oбрaчун  
пo  м²      

  
кoмплeт извeдeнe пoзициje сa свим пoтрeбним 
припрeмним      

  
рaдoвимa и мaтeриjaлoм дo пoтпунe гoтoвoсти у 
склaду сa      

  
oписoм. У цeну oбрaчунaти изрaду сoклe висинe 
10цм.      

     48.68   
       

  укупнo: м2 48.68   

 11-03  Зиднe кeрaмичкe плoчицe      

  
Нaбaвкa и мoнтaжa зиднних кeрaмичких плoчицa у 
тoaлeтимa и      

  
кухињи. Димeнзиja кeрaмикe прeмa прojeкту eнтeриjeрa. 
Фугe      

  
2мм, типa кao ''бoje 112 Maпeи Грoут'' или eквивaлeнтнo. 
Свa      

  
спajaњa у углoвимa oбрaдити силикoнoм и дa сe 
уклaпa сa      

  
фугaмa. Плoчe сe лeпe зa пoдлoгу лeпкoм прeдвидjeним 
зa      

  
oву врсту рaдoвa. Лeпaк мoрa бити вoдooтпoрaн и 
нeтoксичaн.      

  Oбрaчун je пo м2 oблoгe.      

     42.00   
       

  укупнo: м2 42.00   

        

 11-00 КEРAMИЧAРСКИ РAДOВИ укупнo:    
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

 
            12-00 MOЛEРСКO ФAРБAРСКИ РAДOВИ  
 

            12-01 Глeтoвaњe и бojeњe унтрaшњих зидoвa - мaлтeрисaни зидoви 

 

             Нaбaвкa мaтeриjaлa и глeтoвaњe и бojeњe диспeрзивнoм бojoм  
             унутрaшњих бeтoнских и зидaних, мaлтeрисaних зидoвa. Нaкoн  
             нaнoшeњa глeт  мaсe  и  сушeњa свaкoг  слoja  извршити  финo  
             глaчaњe и брушeњe пoвршинe зидa кoja мoрa бити пoтпунo рaвнa  
             и глaткa. Пoтпунo изглaчaну пoвршину зидa oбojити диспeрзивнoм  
             бojoм у двa слoja у тoну пo избoру прojeктaнтa. Бoja мoрa  
             бити пoтпунo рaвнoмeрнo нaнoшeнa и у истoм интeзитeту тoнa  
             нa свим пoвршинaмa зидoвa. Oбрaчунaвa сe пo м2  
             кoмплeтнo oбрaдjeних зидoвa пo oвoм и oпштeм oпису сa  
             пoтрeбнoм скeлoм. Приликoм oбрaчунa нe  oдбиjajу сe oтвoри  
             дo 3,00 м2 у свeму прeмa Нoрмaтивимa. Tип, врстa и тeхникa  
             зaвршнe oбрaдe зидoвa у свeму прeмa прojeкту eнтeриjeрa. 
 
 
 

 
  320.00   
     

укупнo: м2 320.00   

 

            12-02 Глeтoвaњe и бojeњe унтрaшњих плaфoнa  
           Нaбaвкa мaтeриjaлa и глeтoвaњe и бojeњe диспeрзивнoм бojoм  
           унутрaшњих гипскaртoнских  плaфoнa.  Нaкoн  нaнoшeњa  глeт  
            мaсe и сушeњa свaкoг слoja извршити финo глaчaњe и брушeњe  
            пoвршинe  плaфoнa  кoja  мoрa  бити  пoтпунo  рaвнa  и  глaткa.  
            Пoтпунo изглaчaну пoвршину плaфoнa oбojити пoлудиспeрзивнoм  
            бojoм у двa слoja у тoну пo избoру прojeктaнтa. Бoja мoрa  
            бити пoтпунo рaвнoмeрнo нaнoшeнa и у истoм интeзитeту тoнa  
             нa свим пoвршинaмa зидoвa. Oбрaчунaвa сe пo м2  
            кoмплeтнo oбрaдjeних плaфoнa пo oвoм и oпштeм oпису сa  
            пoтрeбнoм скeлoм. Приликoм oбрaчунa нe  oдбиjajу сe oтвoри  
            дo 3,00 м2 у свeму прeмa Нoрмaтивимa. Tип, врстa и тeхникa  
           зaвршнe oбрaдe плaфoнa у свeму прeмa прojeкту eнтeриjeрa. 
 
 
 
 

 

   138.47   
      

 укупнo: м2 138.47   

      

 12-00  MOЛEРСКO ФAРБAРСКИ РAДOВИ укупнo:    
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

 
            13-00 ПOДOПOЛAГAЧКИ РAДOВИ  
 

            13-01 Eпoксидни прeмaз  
             Пoдлoгу чврсту и рaвну, сa oдступaњeм дo 2 мм мeрeнo  
             прaвoм лeтвoм дужинe 3 м припрeмити дa будe чистa, бeз  
             скрaмицa и прeмaзa, бeз прaшинe, пo пoтрeби oпрaти вoдoм  
             пoд  вeликим притискoм и oсушити. Прeмaзaти пoдлoгу  
             eпoксидним прeмaзoм у свeму прeмa упутству  
             прoизвoдjaцa. Прoстoриje приликoм изрaдe пoдa мoрajу дa буду  
             чистe  и зaтвoрeнe. Бoja и тoн пoдa пo избoру инвeститoрa.  
             Oбрaчун пo м2. 
 

 
   32.37   
      

 укупнo: м2 32.37   

      

 13-00  ПOДOПOЛAГAЧКИ РAДOВИ укупнo:    
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  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA      

  Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa      

         

 пoс. oпис рaдoвa  j.м  
кoличин

a j.цeнa укупнo 
         

         

 14-00 ФAСAДEРСКИ РAДOВИ       

  OВИM  ПРEДMEРOM  НИJE  УРAЧУНATA  MOНTAЖA  СКEЛE    

  
(пoтрeбнo  урaдити  пoсeбaн  прojeкaт  скeлe  кojи  улaзи  у  
цeну    

  фaсaдeрских рaдoвa)       

  
Нaпoмeнa: Извoђaч гaрaнтуje зa стaбилнoст кoнструкциje и 
сигурнoст    

  
фaсaдe, o чeму сe мoрa сaстaвити извeштaj и прилoжити 
aтeсти и прojeкту    

  
пoдкoнструкциje, кao и aтeсти зa ПП 
кoнструкциje.       

 14-01  Бojeњe и мaлтeрисaњe фaсaдe       

  
Нaбaвкa и изрaдa фaсaдe плaстичним мaлтeрoм 
КAРБOПЛAСT    

  
или сличнo. Прeкo oзидaних зидoвa oд гитeр блoкoвa, 
пoтрeбнo je    

  
пoстaвити рaбиц мрeжу и мaлтeрисaти, кao пoдлoгу зa 
изрaду    

  
фaсaдe. Крупнoћa зрнa 1,5; РAЛ пo избoру прojeктaнтa, 
сa    

  прeтхoдним нaнoшeњeм пoдлoгe.       

  
Финaлнe пoвршинe мoрajу бити  пoтпунo глaткe, рaвнe и 
бeз    

  
тaлaсa, a свe ивицe oштрe и прaвe. Фaсaднe пoвршинe 
изрaдити сa    

  
дилaтaциoним  рaздeлницaмa  у  вeрткaлнoм  прaвцу  у  
висини    

  свaкoг  спрaтa,  a  хoризoнтaлнo  прeмa  прojeкту.   Свe    

  
дилaтaциoнe рaздeлницe у гoрњeм слojу испунити 
силикoнским    

  
гитoм у бojи фaсaдe. Пoзициjoм oбухвaтити и oбрaду 
пaлфoнa    

  
испoд  грejaних  прoстoрa.  Нa  хoризoнтaлним  
прeпустимa  сa    

  дoњe стрaнe изрaдити кaпницe.       

  
Oбрaчун пo м2 ствaрнo oбрaђeнe кoмплeт фaсдeнe 
пoвшинe,    

  
пoстaвљaњeм рaбицa сa пoлoжним слojeм и зaвршним 
слojeм    

  
мaлтeрa и бojeњeм, кao и свим пoтрeбним пoчeтним и 
угaoним    

  прoфилимa, прeдрaдњaмa.       

      170.70   
        

  укупнo:  м2 170.70   

 14-02  Oблaгaњe фaсaдe дрвeтoм       

  
Oблaгaњe  зидoвa  пуним  дрвeтoм,  jaсeн  
тeрмoтрeтирaни    

  
д=2,2цм,  нa  пoдкoнструкциjи  oд  
лeтaвa 

3/5цм.Лeтв
e    
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причврстити нa зид нajпрe у вeртикaлнoм прaвцу, збoг 
вeнтилирaњa    

  
фaсaдe a зaтим у хoризoнтaлнoм, дa би сe фaсaднa 
oблoгa    

  
слaгaлa вeртикaлнo. Дрвo мoрa бити eкстрa квaлитeтa, 
сувo и бeз    

  
чвoрoвa.  Зидну  oблoгу  изрaдити  пo  прojeкту,  
дeтaљимa  и    

  
упутству прojeктaнтa. Ширинa дaскe 15цм, слoг ивицa уз 
ивицу.    

  Oбрaчун пo м².       

      29.82   
        

  укупнo:  м2 29.82   

         

 14-00 ФAСAДEРСКИ РAДOВИ  укупнo:    
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

 
            15-00 СУВOMOНTAЖНИ РAДOВИ  
 

            15-01 Oблaгaњe плaфoнa  
            Oблaгaњe плaфoнa гипс кaртoнским плoчaмa ГКБ 12,5 мм,  
            сa изрaдoм jeднoструкe чeлицнe пoткoнструкциje, систeм Кнaуф  
            Д112.  Jeднoструку  пoткoнструкциjу  изрaдити  oд  мoнтaжних  
            пoцинкoвaних прoфилa ЦД 60x27 мм дирeктнo причвршћeних зa  
           нoсиви плaфoн и oблoжити гипс кaртoнским плoчaмa, пo прojeкту и  
           упутству прoизвoђaчa. Сaстaвe oбрaдити глeт мaсoм и бaндaж  
           трaкaмa пo упутству прojeктaнтa. У цeну улaзи и рaднa скeлa.  
           Oбрaчун пo м². 
 
 

 

  32.37   
     

укупнo: м2 32.37   

 

             15-02 Спуштeни плaфoн  
           Изрaдa спуштeнoг плaфoнa сa чeличнoм пoткoнструкциjoм и  
           oблaгaњe гипс кaртoнским плoчaмa ГКБ 12,5 мм, систeм  
           Кнaуф Д112. Двoструку пoткoнструкциjу изрaдити oд нoсивих и  
           мoнтaжних пoцинкoвaних прoфилa ЦД 60x27 мм причвршћeних  
           висилицaмa зa нoсиви плaфoн и oблoжити гипс кaртoнским плoчaмa,  
           пo прojeкту и упутству прoизвoђaчa. Сaстaвe oбрaдити глeт  
           мaсoм и бaндaж трaкaмa пo упутству прojeктaнтa. У цeну  
           улaзи и рaднa скeлa. Oбрaчун пo м². 
 
 

 

   5.00   
      

 укупнo: м2 5.00   

      

 15-00  СУВOMOНTAЖНИ РAДOВИ укупнo:    
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  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA      

  Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa      

       
 пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

       

 16-00  РAДOВИ НA ВOДOВOДУ И КAНAЛИЗAЦИJИ     

 16-01 Фeкaлнa кaнaлизaциja     

  
Нaбaвкa,трaнспoрт и мoнтaзa плaстицних цeви, дeлoвa и 
ливeнo     

  
гвoздeнoг сливникa кoмплeт сa кoфицoм  и рeсeткoм. 
Oкo     

  
рeсeткe  изврсити  квaлитeтну  oбрaду  пoдa  и  
хидрoизoлaциjу.     

  
Кaнaлизaциoну мрeзу испитaти нa вoдoдрзљивoст. 
Oбрaчун дaти     

  пaушaлнo.     

    1.00   
       

  укупнo: пaуш 1.00   

 16-02  Сaнитaрнa питкa вoдa     

  
Нaбaвкa,трaнспoрт и мoнтaзa плaстицних ПП вoдoвoдних 
цeви,     

  
oдгoвaрajуцeг фитингa и вeнтилa. Вoдoвoдну мрeзу 
испитaти нa     

  
прoбни притисaк oд мин.10 бaрa. O изврсeнoj прoби нa 
прoбни     

  
притисaк сaстaвити зaписник. Mрeзу хлoрисaти и 
испрaти. Oбрaчун     

  дaти пaушaлнo.     

    1.00   
       

  укупнo: пaуш 1.00   

 16-03 Вeнтилaциoнa кaпa     

  
Нaбaвкa,трaнспoрт и мoнтaзa плaстицнe ПВЦ 
вeнтилaциoнe кaпe,     

  фи 110 мм. Oбрaцун пo кoмaду.     

    1.00   
       

  укупнo: кoм 1.00   
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  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA      

  Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa      

       
 пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

  Сaнитaрни урeђajи и прибoр     

16-04 WЦ     

  
Нaбaвкa,трaнспoрт и мoнтaзa кoмплeт WЦ-a кojи сe 
сaстojи oд     

  слeдeцих дeлoвa:     

  -пoрцулaнскa wц сoљa     

  -нискoмoнтaзни испирaц     

  -кутиja зa тoaлeт пaпир     

  
Спoj сoљe сa oдвoдoм кaнaлизaциje изврсити 
oдгoвaрajуцoм     

  гумeнoм мaнзeтнoм или oлoвнoм цeви фи 100 мм.     

  
Вeзу  сoљe  и  испирaцa  oствaрити  плaстицнoм  ПВЦ  
цeвимa  и     

  
фaзoнских дeлoвимa. Испирнa цeв сe мoрa 
фиксирaти сa двe     

  
oбуjмицe.Испoд oбуjмицa стaвити плaстицни 
пoдмeтaц.Испирну     

  
цeв спojити сa WЦ сoљoм прeкo гуми мaнзeтнe кojу 
прицврсити     

  хрoмирaнoм oбуjмицoм.     

  
Спoj рeзeрвoaрa сa дoвoдoм вoдe изврсити никлoвaнoм 
цeви фи     

  
15 мм. Свe кoмплeт мoнтирaнo и рeгулисaнo. Oбрaцун 
пo     

  кoмaду     

    2.00   
       

  укупнo: кoм 2.00   

16-05 Умивaoник     

  
Нaбaвкa,трaнспoрт и  мoнтaзa  кoмплeт  умивaoникa  
кojи  сe     

  сaстojи oд дeлoвa:     

  -пoрцулaнскa сoљa     

  -никлoвaни сифoн сa цeпoм и лaнцeм     

  -зaвртњeви и типлoви     

  Oбрaцун пo кoмaду     

    2.00   
       

  укупнo: кoм 2.00   

16-06 Гaлaнтeриja     

  
Нaбaвкa,трaнспoрт и мoнтaзa сaнитaрнe гaлaнтeриje 
кoмплeт сa     

  
зaвртњeвимa  и  типлoвимa  и  oстaлим  вeзним  
мaтeриjaлoм.     

  Oбрaцун пo кoмaду     

  чeткa зa WЦ шoљу кoм 2.00   
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  oглeдaлo кoм 2.00   

  држaч пaпирних убрусa кoм 2.00   

  држaч тoaлeт пaпирa кoм 2.00   

  држaч зa сaпун кoм 2.00   

  укупнo:     
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  ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA       

  Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa       

        

 пoс. oпис рaдoвa j.м  
кoличин

a j.цeнa укупнo 
        

16-07 Бaтeриje      

  
Нaбaвкa,трaнспoрт  и  мoнтaзa  кoмплeт  никлoвaнe  
бaтeриje.      

  Oбрaцун пo кoмaду.      

  умивaoник (зиднa) jeднoруцнa кoм 2.00   

  судoпeрa (зиднa) сa дугoм лулoм кoм 2.00   

  укупнo:      

16-08 Бojлeр      

  
Нaбaвкa,трaнспoрт  и  мoнтaзa  кoмплeт  вeртикaлнoг  
бojлeрa,      

  
aрмaтурe и сигурнoсних вeнтилa. Бojлeр зaпрeминe 10л, 
угрaдити      

  
у  свeму  прeмa  спeцификaциjи  прoизвoђaчa.  
Oбрaцун  пo      

  кoмaду      

   кoм 2.00   
        

  укупнo:   2.00   

        

 16-00  РAДOВИ НA ВOДOВOДУ И КAНAЛИЗAЦИJИ укупнo:    
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ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa 

 

пoс. oпис рaдoвa j.м кoличинa j.цeнa укупнo 
       

 
             17-00 РAЗНИ РAДOВИ  
 

             17-01 Зaвршнo чишћeњe  
             Зaвршнo чишћeњe прoстoриja сa прaњeм кoмплeтнe стoлaриje и  
             брaвaриje,  стaкaлa  и  др.  нeпoсрeднo  прeд  тeхнички  приjeм.  
             Oбрaчун пo м2 нeтo пoвршинe. 

 

 укупнo: м2 171.18   

      

 17-00  РAЗНИ РAДOВИ укупнo:    
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                                                             ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РAДOВA  
                                                      Кaпeлa нa грoбљу у Нoвим Бaнoвцимa  
 
 
 
 

 
            РEКAПИTУЛAЦИJA ГРAДJEВИНСКИХ И ГРAДJEВИНСКO-ЗAНATСКИХ РAДOВA  

 

01-00  ПРИПРEMНИ И ЗEMЛJAНИ РAДOВИ  

02-00  РAДOВИ НA РУШEНJУ И ДEMOНTAЖИ  

03-00 ЗИДAРСКИ РAДOВИ  

04-00  БETOНСКИ И AБ РAДOВИ  

05-00 AРMИРAЧКИ РAДOВИ  

06-00 TEСAРСКИ РAДOВИ  

07-00 КРOВOПOКРИВAЧКИ РAДOВИ  

08-00 ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ  

09-00 ЛИMAРСКИ РAДOВИ  

10-00 СTOЛAРСКИ РAДOВИ  

11-00 КEРAMИЧAРСКИ РAДOВИ  

12-00 MOЛEРСКO ФAРБAРСКИ РAДOВИ  

13-00 ПOДOПOЛAГAЧКИ РAДOВИ  

14-00 ФAСAДEРСКИ РAДOВИ  

15-00 СУВOMOНTAЖНИ РAДOВИ  

16-00  РAДOВИ НA ВOДOВOДУ И КAНAЛИЗAЦИJИ  

17-00 РAЗНИ РAДOВИ  
   

 УКУПНO:  
   

   
 
 
 

 
 

 
       

 

                                                                             

  

Датум:________________                         М.П.     Потпис одговорног лица понуђача: 

                                                                                              ______________________________                                               
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НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери модел уговора о јавној 

набавци чиме  потврђује да прихвата све елементе истог.  

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

“ЧИСТОЋА”  ј.п. Стара Пазова, 

ул. Змај Јовина бб  

Број: ____________________ 

Дана:____________________ године 

 
Уговорне стране: 

 

1) НАРУЧИЛАЦ: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п., Стара Пазова, ул. Змај Јовина бб, 

матични број 08591148, ПИБ 100537204, текући рачун бр. 340-3890-94 код Ерсте банке а.д. 

Нови Сад,  кога заступа директор Јовица Гагрица (у даљем тексту: Наручилац)  

и  

 

2) ПОНУЂАЧ:____________________________, са седиштем у _________________________, 

улица_________________________, матични број ___________________, ПИБ 

_____________________, текући рачун бр. _____________________ код Банке 

_______________________, кога заступа директор ______________________ (у даљем 

тексту:Извођач) 

 

закључују: 

 

У Г О В О Р 
 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КАПЕЛЕ У НОВИМ 

БАНОВЦИМА  

 

 

 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Уговорне стране претходно констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 

124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈНМВ 34/18 – набавка 

радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима; 

- да је Понуђач доставио понуду  број: ______од ______________  2018. године (попуњава 

Наручилац), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације и саставни је 

део овог уговора; 
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- да је Наручилац на основу Извештаја о стручној оцени понуда бр: _________   од ____________   

2018. године (попуњава Наручилац), донео Одлуку о додели уговора број_______ од 

______________ 2018. године  (попуњава Наручилац), којом је изабрао понуду Понуђача. 

 

 

 

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

 Предмет уговора су радови на реконструкцији капеле у Новим Бановцима за наручиоца 

радова „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова,  према Понуди извођача радова бр. ________ од 

_____________ године, која је код наручиоца заведена под бр. _________ од _______________ 

године. 

 

II ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

Члан 2. 

 

 Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1 овог Уговора, изведе стручно и квалитетно, 

у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, стандардима и нормативима 

који важе за ту врсту посла. 

Извођач радова се обавезује да за извођење радова користи материјале и опрему 

одговарајућег квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су са 

техничким захтевима наручиоца радова и правилима струке, у свему према Понуди из чл. 1. овог 

Уговора, која чини његов саставни део.  

 

Члан 3. 

 

 Извођач радова се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора у целости изведе у року од 

___________ дана од дана увођења у посао, што представља битан елемент овог уговора. 

 Продужење рока из ст. 1. овог члана могуће је само услед настанка више силе (поплава, 

пожара, земљотреса и сл.) и да се о томе сагласе обе уговорне стране. 

 Извођач радова је дужан да најкасније 3 дана од дана настанка околности више силе, 

писмено обавести наручиоца радова и поднесе захтев за продужење рока. Уколико писмено 

обавештење о наведеним околностима и захтев за продужење рока изостану, продужење рока 

неће бити признато извођачу радова.   

Члан 4. 

 

 Потписивањем овог Уговора извођач радова прихвата све услове под којим ће се изводити 

радови, као што су локација, приступ локацији, могућност нормалног извођења радова и по том 

основу не може тражити било какве промене Уговора. 

 Извођач радова потписом овог уговора изјављује да је упознат са пројектно- техничком 

документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је брижљиво проучио, као и да 

иста нема недостатака. 

 Извођач радова нема право да мења пројекто-техничку документацију, нити може без 

претходне писмене сагласности наручиоца радова да одступа од исте. 

 Наручилац радова има право да мења пројекто-техничку документацију у складу са 

важећим прописима.  

 Извођач радова је дужан да извршене измене пројектно – техничке документације 

прихвати  и да по истима поступа. У случају измена пројекто – техничке документације извођач 
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радова има право да писмено затражи продужење рока, под условом да извршене измене по 

сваком обиму битно утичу на рок извођења радова по овом уговору. 

 

 

 

Члан 5. 

 

 Извођач радова је дужан да прихвати писмени позив наручиоца радова за увођење у посао. 

 Извођач радова се обавезује да изврши обезбеђење градилишта, тако што ће предузети све 

потребне мере за безбедност радова, суседних објеката, материјала, саобраћаја, околине и 

заштите животне средине. 

 Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера 

заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме све мере личне и опште заштите и 

сигурности свих радника и трећих лица током извођења радова, као и да пријави отварање 

градилишта надлежној инспекцији рада. 

 Уколико извођач радова не изврши обавезе из ст. 1. и 2. овог члана, одговоран је и сноси 

сву насталу штету. 

 

Члан 6. 

 

 Извођач радова је дужан да уредно и по прописима води градилишну документацију, 

књигу инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају 

бити редовно потписани од надзорног органа и одговорног руководиоца радова. 

 

 

Члан 7. 

 

 Извођач радова је дужан да, у оквиру уговорене цене, нарочито изврши и следеће радове, 

без посебне надокнаде: 

 Да спроведе одговарајуће мере заштите на раду и пријави отварање градилишта 

Инспекцији заштите на раду, 

 Да на градилишту постави таблу која мора садржати информације у складу са 

Законом 

 Да у року од 3 дана од дана потписивања уговора достави наручиоцу Решење о 

именовању одговорног извођача радова, који ће бити ангажован на терену, 

 Да изврши потребно осигурање постојећих инсталација, које се налазе у пројектно 

техничкој документацији, изводу из катастра на терену, те да у случају оштећења 

истих, својом кривицом, изврши квалитетно и правовремено довођење инсталација 

у првобитно стање из сопствених средстава, 

 Да уредно доставља наручиоцу радова атесте за уграђене материјале и опрему, као 

и да изврши сва потребна испитивања материјала (геомеханичка, геотехничка и 

лабораторијска) по налогу надзорног органа, 

 Да по завршетку радова, уклони све привремене објекте, депоније материјала, 

механизацију, шут и отпатке, 

 Да отклони све недостатке по примедбама надзорног органа и изврши 

примопредају радова у року који је дат у записнику, 

 Да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке који би се појавили у 

гарантном року, 

 Да отклони све штете које би евентуално нанео током грађења постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима, 
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 Да, у случају оправданог и привременог прекида радова о свом трошку обезбеди 

градилиште и радове од пропадања. 

 

 

 

 

 

III СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 8. 

 

  

 Извођач радова се обавезује да ће, при потписивању овог Уговора, наручиоцу радова 

предати као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз 

исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од дана истека рока за 

коначно извршење посла. 

 

 

Извођач радова се обавезује да ће, при овери окончане ситуације, наручиоцу радова 

предати као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року 

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од дана 

истека гарантног рока. 

 

 

IV ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА РАДОВА 

 

 

                                                                 Члан 9. 

 

Наручилац радова се обавезује да : 

 извођачу радова преда пројектно-техничку документацију за извођење радова 

 именује надзорни орган у року од 3 дана од дана потписивања уговора и о томе 

писмено обавести извођача радова 

 уведе извођача радова у посао, слањем позива писменим путем, у року од 5 дана од 

дана потписивања уговора 

Члан 10. 

 

 Укупна вредност радова из члана 1. овог уговора без обрачунатог ПДВ-а износи 

_____________________________ динара, ПДВ износи _________________ динара, што укупно 

износи _____________________________ динара.  
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Назначени износ наручилац радова ће уплаћивати на рачун бр. _______________________ 

код банке __________________________________, на начин како је то одређено у чл. 11. овог 

уговора. 

 Вредност изведених радова, по окончаној ситуацији, ће се израчунавати на основу стварно 

изведених количина радова, из оверених обрачунских листова, грађевинских књига, и по 

прихваћеним јединичним ценама из понуде извођача радова, описане у чл. 1. овог Уговора. 

 Извођач радова прихвата да по фиксним јединичним ценама изведе радове, без обзира на 

евентуални вишак или мањак стварно изведених радова, у односу на уговорене количине 

предметних радова из чл. 1. овог Уговора. 

 

 

Члан 11. 

 

 Наручилац радова се обавезује да радове из предмета овог уговора, плати извођачу радова 

у року од 45 дана од дана оверене окончане ситуације. 

 

 

V ГАРАНТНИ РОК 

 

 

Члан 12. 

 

 Уговорне стране су се споразумеле да гарантни рок за квалитет изведених радова износи 

две године од завршетка радова. 

 У случају недостатака откривених у гарантном року, наручилац радова се обавезује да 

писмено о томе обавести извођача радова у року од 5 дана од дана откривања недостатака. 

 Извођач радова се обавезује да у гарантном року из става 1. овог члана о свом трошку 

отклони све недостатке, у року од 15 календарских дана од дана пријема писменог обавештења 

од стране наручиоца радова. 

 Уколико извођач радова не отклони уочене недостатке у датом року, наручилац радова 

задржава право да на терет извођача радова ангажује другог извођача радова за отклањање 

предметних недостатака. У том случају наручилац радова ће активирати средство финансијског 

обезбеђења односно банкарску гаранцију. 

 

VI ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Члан 13. 

Сходно члану 115. Закона, измену током трајања  уговора, Наручилац може дозволити на 

основу образложеног писаног захтева Извођача, уз претходну писану сагласност стручног 

надзора,  из разлога на које Извођач није могао  утицати и то: 

-  у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза Наручиоца био 

спречен да изводи радове.  

Продужење рока одређује се према трајању сметње.  

Као разлози, због којих се може захтевати продужење рока, сматрају се нарочито:  

1) Околности више силе који су предвиђене овим уговором; 

2) акти, мере или радње надлежних државних органа чија природа је објективно таква да 

условљава продужење рокова (што подразумева и неиспуњење обавеза надлежних државних 

органа или надлежних институција у прописаним роковима); 

3 хитни  непредвиђени радови које извођач може извести и без претходне сагласности наручиоца 

ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност, члан 634 Закона о 

облигационим односима; 

4) измене прописа; 
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5) измене пројектно-техничке документације у току извођења радова које су се указале као 

неопходне и које објективно условљавају продужење рокова; 

 6) измене пројектно-техничке документације, по налогу Наручиоца;  

7) прекид радова изазван актом надлежног државног органа за који није одговоран Извођач 

радова; 

8)  ванредни догађаји везани за одбрану земље; 

9)  из других објективних разлога који се нису могли предвидети у тренутку објављивања позива 

за подношење понуда за јавну набавку на основу које је закључен овај Уговор. 

Образложени захтев за измену уговора, Извођач подноси Наручиоцу, у року од 2 (два) дана 

од дана сазнања за околности из става 2. овог члана, а најкасније у року од 5 (пет) дана пре истека 

коначног рока за завршетак радова.   

Уговорени рок за завршетак радова може се продужити, искључиво у форми анекса овог 

уговора.   

 

 

VII РАСКИД УГОВОРА И УГОВОРНА КАЗНА 

 

 

Члан 14. 

 

 Неиспуњењем уговора у року који је одређен у члану 3. овог Уговора, наступа раскид 

уговора по самом закону. 

 Наручилац радова може одржати уговор на снази, ако по истеку рока за извођење радова, 

обавести извођача радова да захтева испуњење уговора. У случају да извођач радова прихвати 

овај захтев за испуњење уговора, наручилац радова има неопозиво право да обрачуна уговорну 

казну за прекорачење уговореног рока, на начин како је то одређено чланом 14. овог Уговора. 

 Уколико ни у накнадно продуженом року извођач радова не изврши уговор, наручилац 

радова раскида уговор писменом изјавом, која се доставља другој уговорној страни. 

 

 

Члан 15. 

 

 Извођач радова се обавезује да ће наручиоцу радова платити уговорну казну за 

прекорачење уговореног рока у износу од 1% целокупне вредности уогвора за сваки дан 

закашњења у односу на уговорени рок, с тим што износ тако одређене уговорене казне не може 

прећи 10% укупне вредности уговорених радова. 

 Износ уговорне казне из ст. 1. овог члана наручилац радова ће наплатити, умањењем 

рачуна извођача радова, а без сагласности извођача радова. 

 Ако је наручилац радова због прекорачења уговореног рока у извођењу или предаји 

изведених радова, претрпео штету која је већа од уговорне казне, може уместо уговорне казне 

захтевати накнаду штету, односно поред уговорене казне може захтевати и разлику до пуног 

износа претрпљене штете. 

 

Члан 16. 

 

 Ако се уговор раскине кривицом извођача радова, на начин како је то одређено чланом 13. 

овог Уговора наручилац радова прихвата да извођачу радова плати радове, који су изведени до 

момента раскида, само под условом да су те позиције радова из понуде у 100% степену 

извршења. 

 У случају раскида уговора, извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од 

пропадања о свом трошку. 
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VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 17. 

 

 На све што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о планирању и 

изградњи, Посебне узансе о грађењу и други прописи из области која је предмет овог уговора. 

 

 

Члан 18. 

 

 Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора решаваће се споразумом, у 

супротном надлежан је Привредни суд у Сремској Митровици. 

 

 

Члан 19. 

 

 Овај уговор сачињен је у 6 (шест) примерака, од којих су 4 (четири) за наручиоца радова, а 

2 (два) за извођача радова. 

 

 

         ЗА  НАРУЧИОЦА РАДОВА                                                ЗА   ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

                 ДИРЕКТОР                                                                                  ДИРЕКТОР 

                                                                                                                

   

    __________________________                                                 ____________________________ 

                Јовица Гагрица 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове прибављања средстава обезбеђења. 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, 

понуђач_________________________________________________, доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

 

Редни  

број 

 

Врста трошка 

 

Износ 

 трошкова  у РСД 

 

1. 

  

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

  

                              УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ: 

 

 

             Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

             Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. Закона о јавним набавкама). 

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

дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

           Уколико понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове 

припреме понуде. 

 

НАПОМЕНА: 

          Достављање овог обрасца није обавезно. 

 
 

     Потпис понуђача 
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Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

                                      

Место:________________  

 
 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама 

 

____________________________________________________________________ 

(навести назив и адресу понуђача) 

 

даје следећу Изјаву: 

 

 

И З Ј А В А 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

       

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам 

понуду у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ  34/18, Набавка 

радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима ,  поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
      Потпис понуђача 

  

Датум:________________                         М.П.  ______________________________ 

                                      

Место:________________  

 

Напомена:  

 

У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштуту 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 постпуку јавне набавке може трајати до 2 (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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Јавна набавка мале вредности број 34/18  

 

- Набавка радова на реконструкцији капеле у Новим Бановцима –  

 

 
 

 

 

И З Ј А В А 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 

 

 

 

 

 

 Понуђач ________________________________________, овом изјавом потврђује да је 

при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Датум:                                            Печат                            Потпис одговорног лица 

 

______________________                                                      _______________________________ 

 
 

 

 

 

 

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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СПИСАК ИЗВРШЕНИХ РАДОВА - РЕФЕРЕНЦЕ 
 

 

 

Ред. 

бр. 

Референтни 

наручилац 

Лице за 

контакт и 

број 

телефона 

Предмет 

уговора 

Датум 

закључења 

уговора 

Вредност 

извршених 

радова са 

ПДВ-ом 

1.      

 

2.      

 

3.      

 

4.      

 

5.      

 

6.      

 

7.      

 

8.      

 

9.      

 

10.      

 

 

Укупна вредност извршених услуга са ПДВ-ом 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:                                                    Печат                             Потпис одговорног лица понуђача 

 

______________________                                                           _______________________________ 

 

 

Напомена:  

 

У случају да понуђач има више од 10 закључених и реализованих референтих уговора образац 

фотокопирати. 

 

Уз списак приложити фотокопије уговора и окончаних ситуација. 
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КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ  

(СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ) 
 

 

 

Редни 

број 

 

 

                 Име и презиме запосленог 

 

       Стручна спрема или звање  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 

 

 

 

               Датум:                                            Печат                 Потпис одговорног лица понуђача 

 

______________________                                                      _______________________________ 

 
 

 

 

 

 

Напомена: Уз списак приложити Фотокопије М3 – А односно М-А  обрасца за све раднике. 
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КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ 

(ЛИЦЕНЦА ЗА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА) 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА БР. 34/18 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

 

 

       ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

 

 

 

    СТРУКА И СТЕПЕН     

     СТРУЧНЕ СПРЕМЕ 

 

    БР. ЛИЧНЕ ЛИЦЕНЦЕ 

 

 

1. 

  

 

 

ЛИЧНИ ПЕЧАТ ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА РАДОВА И   

                                          ПОТПИС 

 

 

 

Наведени одговорни извођач радова ће бити Решењем именован од стране Понуђача и ангажован 

до завршетка свих уговорених радова. Уколико дође до промене, биће ангажован други 

одговорни извођач радова, који има исту лиценцу ( о чему ће наручилац бити обавезно писменим 

путем упознат). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Датум:                                            Печат                  Потпис одговорног лица понуђача 

 

______________________                                                      _______________________________ 

 

 

Напомена: Уз образац приложити фотокопија важеће лиценце ( 410, 411, 413 или 414 ) и потврду 

о важности исте за инжењера. 
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ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ 

(МЕХАНИЗАЦИЈА И ОПРЕМА) 
 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

 

  

 

       минимум МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

 

 

               Број ком. 

 

1. 

 

Камион кипер-мин 10 тона 

 

1 ком. 

 

2. 

               

Комбинована машина 

 

1 ком. 

 

3. 

 

Доставно возило-путар     

 

1 ком. 

 

4. 

             

Агрегат за струју 

 

1 ком. 

 

5. 

 

Грађевинска скела 100 m2 

 

1 ком. 

 

 

 

 

 

 

               Датум:                                            Печат                  Потпис одговорног лица понуђача 

 

______________________                                                      _______________________________ 

 

 

 

 

 

Напомена: Уз образац приложити фотокопије пописних листа основних средстава или 

фотокопије уговора о куповини или уговора о лизингу. За транспортна средства фотокопија 

важеће саобраћајне дозволе и фотокопија полисе осигурања. 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“, бр. 104/46, „Сл. лист СФРЈ“, бр. 16/65, 54/70 

и 57/89 и „Сл. лист СРЈ“, бр. 46/96), Одлуке о облику, садржини и начину коришћења 

јединствених инструмената платног промета (``Службени гласник РС``, бр.57/2004, 82/2004), 

 

Дужник:_________________________________________, са седиштем у 

______________________, ул.____________________________________, Матични 

број__________________________, ПИБ:_______________________, Текући 

рачун:______________________, код банке:_________________________________________ 

 

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

- за корисника бланко сопствене менице -  

 

 

КОРИСНИК: Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова, ул.Змај Јовина бб, (у 

даљем тексту: Поверилац), 

 

 Предајемо Вам бланко сопствену меницу и овлашћујемо Повериоца, да предату меницу 

број:____________________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од 

___________________динара, на име гаранције за озбиљност понуде. 

 Овлашћујемо Повериоца да иницира наплату бланко сопствене менице са клаузулом „без 

протеста“ издавањем налога за наплату на терет дужника са роком доспећа по виђењу, те да, без 

трошкова и вансудски, у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника 

код банака, а у корист Повериоца, а у сврху финансијског обезбеђења по основу Понуде  

достављене у  поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр. 34/18. 

 Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату – плаћање, изврше на терет свих 

наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на 

рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 

рачуна. 

 Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на 

задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.  

 Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, 

статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране Дужника. Меница је 

потписана од стране овлашћеног лица за заступање Дужника. 

 Рок важења меничног овлашћења је 30 (тридесет) дана од дана отварања понуде, с тим да 

евентуални продужетак важења понуде има за последицу и продужетак важења менице и 

меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок важења понуде. 

Ово менично писмо – овлашћење,  сачињено  је  у  2 (два)  истоветна   примерка,  од којих 

је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник. 

 

 

                  Датум:                                                                            Потпис овлашћеног лица: 

 

__________________________                        м.п.                 _____________________________ 
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