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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015, и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. и члана 9. тачка 18. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 1.3.1/2019, деловодни број Одлуке 04  - 311 од 24.05.2019. године, Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 1.3.1/2019, деловодни број Решења 04 – 310 од 

24.05.2019. године, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у отвореном поступку за јавну набавку радова –  

Радови на текућем одржавању објеката  

Јавна набавка бр. 1.3.1/2019 

 

Укупан број страна конкурсне документације: 74 

 

Конкурсна документација садржи: 
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5 

IV Техничка спецификација 6 

 

 

V 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

20 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 28 

VII Образац понуде и структура понуђене цене 39 

VIII Модел уговора 65 

IX Образац трошкова припреме понуде 71 

X Образац изјаве о независној понуди 72 

 

XI 

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. 

Закона 

73 

XII Образац Изјаве – безбедност и здравље на раду 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.1/2019– 

Радови - Радови на текућем одржавању објеката 

3/74 

  

 

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
1.1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац:  Библиотека града Београда  

Адреса: Кнез Михаилова бр. 56, Београд  

Интернет страница наручиоца: www.bgb.rs; 

 

1.2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку,  у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и другим прописима који се односе на 

предмет набавке. 

 

1.3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.3.1/2019 су радови –  Радови на текућем одржавању објеката. 

 

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

 

1.5. Није у питању резервисана јавна набавка 

 

1.6. Не спроводи се електронска лицитација 

 

1.7. Контакти  
Лице за контакт: Славица Јанковић 

Е – mail адреса:  javne.nabavke@bgb.rs , сваког радног дана (понедељак – петак), у периоду од 

08.00 до 16.00 часова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgb.rs/
mailto:javne.nabavke@bgb.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке бр.1.3.1/2019 су радови – Радови на текућем одржавању објеката, 

назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови. 

 

2.2. Партије: 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 

2.3. Врста оквирног споразума: 

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III  ВРСТА,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, 

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
3.1 Врста радова:  
Извођење радова на текућем одржавању објеката у мрежи Библиотеке града Београда, у 

свему према техничкој спецификацији (Поглавље IV).  

 

3.2 Техничке карактеристике:  
Техничке карактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу IV  

конкурсне документације. 

 

3.3 Квалитет:  
У складу са захтевима из техничке спецификације (Поглавље IV конкурсне документације).  

 

3.4 Количина и опис радова:  
У складу са захтевима из техничке спецификације (Поглавље IV конкурсне документације). 

 

3.5 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  
Контрола изведених радова се врши приликом записничке примопредаје, од стране 

представника наручиоца, оценом да ли изведени радови испуњавају уговорени квалитет.   

. 

3.6 Рок извођења радова:  
У складу са понудом.  

 

3.7 Место извођења радова:  
Мрежа објеката Библиотеке града Београда. Све адресе објеката наведе су у Поглављу IV 

Конкурсне документације. 
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању објеката  

 број јавне набавке  1.3.1/2019 

 
Објекти Библиотеке града Београда на којима ће се обављати радови:  

Ред.бр. Адреса објекта 

 

Јед. мере Количина  по јед. мере 

1. Кнез Михилова 56 м2 око 2.600 

2. Академски трг 17 м2 468 

3. Змај Јовина 1 м2 око 1.470 

4. Дечанска 14*не радимо тренутно м2 117 

УКУПНО:               4.655 

ВОЖДОВАЦ м2  

1. Устаничка 125ц м2 390 

2. Војводе Степе 261 м2 213 

3. Мештровићева 32 м2 65 

4. Војводе Степе 112 м2 87 

5. 

Насеље Степа Степановић –Генерала 

Љубомира МИлића 3 

м2 

86 

УКУПНО:                       841 

СТАРИ ГРАД   

1. Мике Аласа 44 м2 129 

УКУПНО:                       129 

ВРАЧАР   

1. Вишка 3 м2 423 

2. Светозара Марковића 23 м2 212 

3. Гружанска 3 м2 150 

4. Јужни Булевар 32 м2 120 

УКУПНО:                       905 

ЗВЕЗДАРА   

1. Миријевски венац 4 м2 95 

2. Устаничка 194 м2 136 

3. Ћирила и Методија 2 м2 263,92 

4. Учитељска 60 м2 150,20 

5. Булевар Краља Александра 298 м2 160,10 

6. Вељка Дугошевића 18-20 м2 118 

7. Школски трг 2, Миријево м2 118,88 

УКУПНО:                  1.042,10 

ЧУКАРИЦА   

1. Тургењевљева 5 м2 185 

2. Пожешка 83а м2 112,53 

3. Космајска 56б, Церак м2 65,53 

4. Титова 6 (Главна), Железник м2 108,25 

5. 

13.септембра 27, Рушањ*тренутно 

затворен 

м2 

34,98 

  УКУПНО:                  506,29 

РАКОВИЦА   
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1. М.П.Барили 6, МЗ"Авала град" м2 34 

2. Богдана Жерајића 24а м2 181 

3. 

Пилота Михаила Петровића 

12*тренутно затворен 

м2 

110 

4. 

Видиковачки венац 61а*привремено 

затворен (прокишњава) 

м2 

110 

УКУПНО:                        435 

БАРАЈЕВО   

1. Миодрага Вуковића 2 м2 176,16 

2. Трг Палих бораца 1, Вранић м2 72 

УКУПНО:                  248,16 

МЛАДЕНОВАЦ   

1. Краља Петра I 175 м2 339 

УКУПНО:                       339 

САВСКИ ВЕНАЦ   

1. Гаврила Принципа 40 м2 172,82 

2. Ресавска 78 м2 105,4 

3. Љутице Богдана 2 м2 104 

4. Бањички венац 28а м2 102 

5. Васе Пелагића 54 м2 38,86 

УКУПНО:                  523,08 

ЗЕМУН   

1. Карађорђева 1 м2 32 

2. Војвођанска 79, Сурчин м2 80 

3. Мајке Југовића 11, Батајница м2 68 

4. Петра Зрињског 8 м2 650 

5. Првомајска 8 м2 77 

6. Косте Драгичевића 35-37 м2 52 

7. Цара Душана 123 м2 95 

8. Душана Маџарчића 1 м2 94 

9. Карађорђев трг 2, Добановци м2 60 

УКУПНО:                    1.208 

НОВИ БЕОГРАД   

1. Јурија Гагарина 81 м2 120 

2. Јурија Гагарина 221 м2 134 

3. Пере Сеегдинца 13 м2 40 

4. Народних хероја 42 м2 66 

5. Милентија Поповића 9-Сава центар м2 120 

6. Париске комуне 13 м2 78 

7. Париске комуне 13 м2 27 

8. Јурија Гагарина 96 м2 90 

9. Похорска 23-депозитни фонд м2 100 

10. Булевар Зорана Ђинђића 152а м2 231 

УКУПНО:                        923 

ГРОЦКА   

1. Краља Петра I 7е, Калуђерица м2 179,96 

2. Булевар ослобођења 11, Гроцка м2 42 
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3. Булевар ослобођења 23, Гроцка м2 150 

4. 29.новембра 25, Врчин м2 85 

УКУПНО:                  456,96 

СОПОТ   

1. Космајски трг 7, Сопот м2 300 

2. Космајска 155, Рогача м2 30 

3. Бате Мирковића 31, Раља м2 25 

4. Космајски трг 1, Мали Пожаревац м2 55 

УКУПНО:                       410 

 

                                                                         УКУПНО m2: 12.621,59 

 
 

Спецификација радова (количине су дате оквирно): 

 
Редн

и 
број 

Опис Јед. мере Колич
ина   

I RUŠENjE I DEMONTAŽA 
 

  
1 Obijanje i skidanje postojećih keramičkih pločica sa zidova i stubova, sa lepkom, 

malterom i sl. i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke 
očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na 
gradsku deponiju do deset kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat sav 
potreban rad, alat i transport.  
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 25     

2 Demontaţa  i iznošenje iz objekta pregradnih zidova od gipskartonskih ploča sa 
pripadajućom metalnom / drvenom podkonstrukcijom i izolacionom ispunom od 
mineralne vune. Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad, alat i utovar na 
vozilo i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km.  
Obračun po m2 izvedene pozicije.    m2 10      

3 Demontaţa i skidanje postojećeg spuštenog plafona od gips kartonskih ploča i 
pripadajuće metalne pocinkovane podkonstrukcije i odvoz na deponiju do deset 
kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat sav potreban rad, alat, pomoćna 
skela i transport. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50     

4 Skidanje i iznošenje iz objekta postojećih podnih obloga od itisona, tepiha, 
vinaza, linoleuma... lepljenih ili polaganih na podlogu od cementne košuljice. 
Ukupna debljina slojeva koji se skidaju je do 1 cm. Jediničnom cenom obuhvatiti 
uklanjanje sokli pored zidova, kao i utovar na vozilo i odvoz na gradsku deponiju 
do deset kilometara daljine. U cenu je uračunat sav potreban rad, alat i transport. 
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 50      

5 Obijanje i skidanje postojećih keramičkih pločica i pripadajuće sokle sa podova, 
zajedno sa slojevima poda (cementna košuljica, hidroizolacija). Šut prikupiti, 
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do deset kilometara 
udaljenosti. U cenu je uračunat sav potreban rad,alat i transport. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 40      

6 Demontaţa postojećeg krovnog pokrivača i odvoz na deponiju do deset 
kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat sav rad, alat i transport.     

  Crep m2 50      

7 Demontaţa podkonstrukcije postojećeg krovnog pokrivača i odvoz na deponiju 
do deset kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat sav rad, alat i transport.     

  Letve     

  Daske     

  Ter-hartija     

  Ostalo.     

  Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50      

8 Paţljiva demontaţa postojeće drvene krovne konstrukcije i odvoz na deponiju do 
deset kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat sav rad, alat i transport. m2 50      
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Obračun po m2 izvedene pozicije. 

9 Skidanje stare hidroizolacije - troslojne na ravnim krovovima i odvoz na deponiju 
do deset kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat sav rad, alat i transport. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50      

10 Demontaţa i skidanje postojećih unutrašnjih vrata sa štokom (otvori do 2 m2) i 
odvoz na deponiju do deset kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat sav 
potreban rad, alat i transport.Obračun po komadu izvedene pozicije. kom 5     

11 Paţljiva demontaţa i skidanje postojećih drvenih, aluminijumskih, PVC i prozora 
od crne bravarije sa odvozom na mesto koje odredi investitor ili na deponiju do 
deset kilometara udaljenosti. Pri demontaţi voditi računa da oštečenja zidova 
budu najmanje moguća. U cenu je uračunat sav potreban rad, alat i transport. 
Obračun po kom izvedene pozicije.     

  do 2,00 m2 kom 1      

  od 2,00 do 5,00 m2  kom 1      

  preko 5,00m2 kom 1      

12 Demontaţa postojećih limenih horizontalnih ili vertikalnih oluka, vetar lajsni, 
solbanaka, ili limenih opšivki, odvoz na deponiju do deset kilometara udaljenosti. 
U cenu je uračunat sav rad, alat i transport. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 40     

13 Struganje starog sloja boje sa zidova i plafona. U cenu je uračunat sav rad, alat, 
materijal i pomoćna skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 100      

14 Obijanje maltera sa zidova (bez obzira na debljinu i vrstu). Obiti malter i 
klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim 
četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti 
na gradsku deponiju do deset kilometara udaljenosti.U cenu je uračunat sav 
potreban rad, alat i transport. Obračun po m2.  
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 30      

II ZIDARSKI RADOVI 
 
  

1 Izrada cementne košuljice d=4 cm, od cementnog maltera 1:3, sa dodatkom 
polipropilenskih vlakana, kao podloge završnom podu. Cementnu košuljicu 
izvesti bez neravnina i ulegnuća u svemu prema opštem opisu. U cenu je 
uračunat sav potreban rad, materijal i alat. 
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 50      

2 Sanacija pukotina na zidovima skidanjem oštećenog sloja u širini i malterisanjem 
na rabic pletivu u debljini 1÷1,5 cm. 

Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 30     

III TESARSKI RADOVI 
 
  

1 Opšivanje-patosanje, krovne konstrukcije nerendisanom daskom d=24 mm, 
daska druge kategorije, postaviti na dodir i zakovati. Cenom je obuhvaćen rad, 
obrada, transport, montaţa, materijal za fiksiranje. 
Obračun po m2 krovne površine, ravnomereno po kosini. m2 30      

2 Letvisanje krova letvama dimenzije 24x48 mm; cenom je obuhvaćen rad, 
obrada, transport, montaţa, materijal za fiksiranje.     

3 Za jednostruko pokrivanje falcovanim crepom (na razmaku 23 cm) m2 30      

4 Za pokrivanje trapezastim limom stafle 5/8 na razmaku 1m m2 20     

5 Izrada krovne konstrukcije od čamove graĎe 1 .klase, cena sadrţi pripremu 
graĎe, izradu veza drvenih elemenata krova, zavrtnjeva i drugih čeličnih 
elemenata za ojačanje veza, ugradnju čeličnih ankera u armirano-betonsku 
konstrukciju i fiksiranje krovne graĎe za armirano-betonsku konstrukciju 
zavrtnjima; krov je dvovodni. 
Obračun po m2 površine krovne ravni, gotove konstrukcije. m2 50      

IV KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
 
  

1 Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter hartije sa premazom preklopa i 
pričvršćivanjem kaiša na 1 m širine i sa zakivanjem preklopa ekserima i 
potpunim premazom vrućim bitumenom. m2 50 

2 Pokrivanje krova crepom na letvisanoj podlozi. U cenu je uračunat sav potreban 
rad, materijal, alat i transport. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina u 
produţnom malteru.  m2 25      

  jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa m2 25    

  falcovan crep m2 25      

3 Pokrivanje slemena fazonskim komadima za trapezasti lim. m 30      
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Obračun po m1 

4 Opšivanje uvale pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) do 50 cm, debljine 
0,60 mm. Cenom je obuhvaćen materijal, transport i rad. 
Obračun po m1. m 30      

V KERAMIČARSKI RADOVI 
 
  

1 Nabavka i ugradnja podne keramike prve klase domaće proizvodnje, dimenzija 
do 3Ox3Ocm u svemu prema izboru investitora. Pločice se postavljaju u sloju 
cementnog maltera 1:3 ili na lepak prema mestu ugradnje. Postavljene pločice 
fugovati. U cenu je uračunata nabavka, transport, rad i alat. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 20      

2 Nabavka i ugradnja zidne keramike prve klase domaće proizvodnje, dimenzija 
do 30 x 30 cm, u svemu prema izboru investitora . Pločice se postavljaju u sloju 
cementnog maltera 1:3 ili na lepak prema mestu ugradnje. Postavljene pločice 
fugovati. U cenu je uračunata nabavka, transport, rad, alat i pomoćna skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 30      

3 Nabavka i ugradnja sokle od keramike prve klase domaće proizvodnje visine 
d=10 cm u svemu prema zajtevu investitora. Sokla se postavlja u sloju 
cementnog maltera 1:3 ili na lepak . U cenu je uračunata nabavka, transport, rad 
i alat . 
Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 20      

VI PODOPOLAGAČKI RADOVI 
 
  

1 Polaganje klasičnog linoleuma preko cementne košuljice, lepljenjem lepkom, u 
svemu prema zajtevu investitora. U cenu je uračunata nabavka, transport i 
ugradnja. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 30      

2 Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, lepljen, debljine 11 mm, za najteţa 
opterećenja (klasa 33), po izboru projektanta. Laminatna podna obloga postavlja 
se kao plivajući pod. Laminat mora da bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač 
ploča visoke gustine, HDF, ivice impregnirane. Podnu oblogu uneti, raspakovati i 
ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi prostorije. Lepak mora biti 
kvalitetan i stabilan. Preko pripremljene podloge postaviti filc i foliju. Pored 
zidova ostaviti dilatacione spojnice širine 10 mm. Lepak naneti ravnomerno na 
celu širinu falca. Podnu oblogu paţljivo postaviti i sastaviti, sa potpuno 
zatvorenim spojnicama. Obrisati lepak. Pored zidova postaviti lajsne i na svakih 
80 cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja gerovati. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 30      

VII STAKLOREZAČKI RADOVI 
 
  

1 Zastakljivanje fasadne bravarije ili stolarije ravnim termopan staklom 4-12-4 mm. 
Termo sendvič izraditi od ravnog providnog stakla, bez talasa, mehurića i 
oštećenja. Termo staklo prilikom ugradnje postaviti na podmetače od nerĎajućeg 
materijala (olovo, drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim 
kitom, metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi. Pozicijom obuhvatiti i 
demontaţu polomljenog stakla sa odvozom šuta na gradsku deponiju do  10 km 
udaljenosti. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 40      

2 Zamena ravnog Flot stakla I klase, debljine 4 mm, sa skidanjem postojećeg 
stakla i čišćenjem falca od kita. Staklo mora biti ravno, bez talasa, mehurića i 
oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i 
zaptiti odgovarajućim kitom. Sav šut prikupiti, utovariti u vozilo i odvesti na 
gradsku deponiju udaljenosti do 10 km. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 25      

VIII IZOLATERSKI RADOVI 
 
  

1 Izrada hidroizolacije na ravnom delu krova sa hidroizolacijom tipa fimflex T4 
izvedenom u dva sloja preko premaza od bitulita. Sve spojeve paţljivo obraditi 
prema tehničkim uputstvima za dati materijal. Pozicijom predviĎen sloj za zaštitu 
hidroizolacije. U cenu je uračunat sav potreban rad, materijal i alat. 
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 30     

2 Obrada svih vrsta prodora i slivnika na krovu materijalom za izolaciju (zavarena 
polimerbitumenska traka, poliazbitol i sl.); sečenje, krojenje, polaganje sa 
varanjem u svemu prema opisu za izradu na horizontalnoj površini. U cenu je 
uračunat sav potreban rad, materijal i alat. 
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 30      
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3 Sanacija vlaţnih zidova polimercementnim premazom, uključujući pripremu zida 
za nanosenje sloja i potreban broj premaza u svemu prema specifikaciji 
proizvoĎača. U cenu je uračunat materijal, transport i rad. 
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 30      

4 Zaptivanje pukotina trajno elastičnim gitom tipa Sika 11FC sa prethodnom 
pripremom, čišćenjem i premazivanjem odgovarajućim prajmerom. 
Obračun po m izvedene pozicije. m 50      

IX LIMARSKI RADOVI 
 
  

1 Izrada i montaţa olučnih pocinkovanih cevi, oblik i dimenzija po ugledu na 
postojeće, razvijene širine (RŠ) do 50 cm, debljine lima 0,60 mm. Delovi olučnih 
cevi moraju da ulaze jedan u drugi minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od 
najmanje 40%. Pocinkovane obujmice sa drţačima postaviti na razmaku od 200 
cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti udaljene od zida 
minimum 20 mm. Završetak olučne cevi uredno obraditi. U cenu je uračunata 
nabavka, transport i ugradnja. 
Obračun po m izvedene pozicije. m 50      

  pocinkovani lim m 25      

  bojeni pocinkovani lim m 25      

2 Izrada i montaţa visećih kruţnih ili pravougaonih oluka od pocinkovanog lima, 
razvijene širine (RŠ) do 33 cm, debljine 0,60 mm. Oluke spajati nitnama, 
jednoredno sa maksimalnim razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. 
Drţače leţećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa prednje 
strane oluka nitnama 0 4 mm, na razmaku do 80 cm. U cenu je uračunata 
nabavka, transport i ugradnja. 
Obračun po m1. m 35      

3 Izrada i ugradnja leţećih horizontalnih oluka, razvijene širine do 1m. Oluke 
izvesti od lima d=0.6 mm. U cenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja. 
Obračun po m2. m2 15      

4 Izrada i postavljanje solbanka prozora od  pocinkovanog bojenog čeličnog lima d 
= 0.60 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku prozora podići u vis 20 - 30 mm, 
bočno prepustiti 2 cm i formirati "kljun". Lim vezati za prozor pop nitnama na 
razmaku od 50 cm ili podvući pod profil prozora. Lim vezati za podlogu i parapet 
tiplovima i pocinčanim zavrtnjima. Preko glave zavrtnja postaviti "mašnicu" i 
preklopiti lim.  Ispod lima postaviti sloj ter-papira, koji ulazi u cenu solbanka. 
Formirati pad solbanka prema spolja 3-5%. Razvijena širina do 33cm. 
Obračun po m1. m 20      

5 Izrada i ugradnja vetar- lajsni od lima d=0,6mm.Razvijene širine do 0,5m U cenu 
je uračunata nabavka, transport i ugradnja. 
Obračun po m1. m 15      

6 Izrada i ugradnja vodosakupljača standardnih dimenzija od pocinkovanog lima 
d=0,6mm. U cenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja, i uredno fiksiranje 
za podlogu. 
Obračun po komadu. kom 4      

7 Čišćenje horizontalnih oluka sa svim potrebnim alatom, materijalom, skelama, 
opremom za BZR i radnom snagom. 
Obračun po m izvedene pozicije. m 50      

8 Zamena oluka po ugledu na postojeci i povezivanje sa delovima koji se 
zadrzavaju. 
Obračun po m. m 25      

X BRAVARSKI RADOVI 
 
  

1 Popravka fasadne bravarije od aluminijumskih profila, sa prekinutim termo 
mostom zastakljene ravnim termopan staklom 4+12+4 mm. U cenu je uračunata 
nabavka i ugradnja ostecenih delova okova i anpasovanje.     

  Fiksni portali m2 10     

  Prozori m2 10      

  Vrata m2 4      

2 Anpasovanje prozora i vrata od aluminijumske,pvc ili crne bravarije. 
Obračun po m2 m2 10      

3 Nabavka i ugradnja dihtung guma za prozore i vrata 
Obračun po m. m  5     

4 Nabavka i zamena cilindra brave na vratima, novim, po uzoru na postojeći. 
Cilindar je sa tri ključa. 
Obračun po komadu. kom 4      
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5 Nabavka i zamena brave na vratima novom, po uzoru na postojeću. Vrata su 

drvena, od PVC-a, ili metalna. Širina štoka 4÷8cm. Brava je sa cilindričnim 

uloškom i tri ključa. 
Obračun po komadu. kom 5      

6 Izrada i ugradnja fasadne eloksirane ili plastificirane bravarije od aluminijumskih 
profila, sa prekinutim termo mostom zastakljene ravnim termopan staklom 
4+12+4 mm. U cenu je uračunata izrada, transport i montaţa.     

  jednokrilni prozor m2 3      

  dvokrilni prozor m2 3      

XI GIPSARSKI RADOVI 
 
  

1 Izrada i montaţa kasetiranog spuštenog plafona u svemu prema zahtevu 
investitora. Visina spuštanja do 50 cm m2 30      

XII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 
 
  

1 Nabavka materijala i gletovanje zidova, stubova i plafona disperzivnom glet 
masom. Pozicija uklučuje pripremu površine (brušenje i čišćenje), krpljenje 
manjih oštećenja, ravnanje većih neravnina malterom, izolaciju fleka, 
impregniranje (ukoliko podloga to zahteva) i premazivanje površina prajmerom 
(podlogom). Površine gletovati dva puta i posle svakog sušenja ošmirglati i 
otprašiti. Debljina  sloja do 2 mm. Jedinična cena obuhvata sav potreban 
materijal, rad, alat i pomoćnu skelu. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 150      

2 Bojenje disperzivnom bojom fasada, tremova i slično već pripremljenih za 
fasaderske radove (omalterisane). Pozicija uključuje čišćenje površine, kitovanje 
oštećenja, impregniranje disperzivnim kitom, te pokrivno i završno bojenje 
disperzivnom bojom. U cenu je uračunat sav materijal, rad, alat i skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 150      

3 Skidanje stare boje sa vrata i prozora hemijskim putem. Postojeće slojeve boje 
skinuti nanošenjem hemijskog rastvarača i skidanjem slojeva boje špahtlama i 
odgovarajućim alatkama. Postupak ponavljati dok se ne skinu svi slojevi boje i 
ne doĎe do zdravog i čistog drveta. Po izvršenom skidanju boje, drvo prebrusiti 
finom šmirglom. Naročitu paţnju obratiti da ne doĎe do oštećenja ivica i 
profilacije. U cenu je uračunato skidanje i nameštanje vrata i krila, sav materijal, 
rad, alat i skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50      

4 Bojenje graĎevinske stolarije uljanim bojama. Vrsta boje, proizvodač i ton po 
izboru Investitora. Pre bojenja drvo brusiti i očistiti, a zatim naneti podlogu od 
firnisa sa dodatkom uljane boje. Izvršiti predkitovanje i prevlačenje uljanim kitom, 
brušenje i nadkitovanje. Bojiti uljanom bojom, po sušenju brusiti i nadkitovati 
uljanim kitom. Fino brusiti i bojiti emajl lakom. U cenu je uračunato skidanje i 
nameštanje vrata i krila, sav materijal, rad, alat i skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50      

5 Bojenje starih metalnih prozora i vrata, bojom za metal, sa prethodnim skidanjem 
stare boje. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim 
sredstvima, brusiti i očistiti. Na prozore naneti impregnaciju i osnovnu boju, a 
zatim predkitovati i brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati i 
brusiti. Obojiti drugi put bojom za metal, u tonu po izboru Investitora. U cenu je 
uračunat sav materijal, rad, alat i skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 30      

6 Čišćenje fasade objekta. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 10      

7 Bojenje zidova, stubova i plafona disperzivnim bojama. Sve površine brusiti, 
gipsovati, neutralizovati i impregnirati. Predbojiti disperzionom bojom prvi put i 
ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti disperzivnom bojom prvi i drugi put. 
Boja i ton po izboru Investitora. U cenu je uračunat sav potreban materijal, rad, 
alat i pomoćna skela.   
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 200      

8 Izrada molerskih tehnika zidova, stubova i plafona tipa: Špatulat, Natur beton, 
Marmorino isl... U cenu je uračunat sav potreban materijal, rad, alat i skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 10      

XIII RAZNI RADOVI 
 
  

1 Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i podova nakon završetka svih 
radova i montaţe nameštaja. U ukupnu površinu uračunato je i čišćenje m2 100      
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stepeništa, prilaza, terasa, podruma i sl. i neće se posebno naplaćivati. 
Obračun po m2 neto površine poslovnog prostora, jedanput bez obzira na broj 
čišćenja. 

 RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE  
  

XIV KANALIZACIJA 
 
  

1 Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi od tvrdog polivinilhlorida, zajedno 
sa fasonskim komadima i materijalom za spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i 
fasonske komade, koji imaju dokaze o kvalitetu. Revizione komade pravilno 
dihtovati sa poklopcima i gumenim dihtunzima.   
Obračuva se i plaća po m' motirane i ispitane mreţe, mereno po osovini cevi i 
fazonskih komada.     

  fi 160 m 30      

  fi 110 m 50      

  fi 75 m 20      

  fi 50 m 10      

2 Zamena slivnika. Nabavka i montaţa podnih slivnika sa svim materijalom za 
spajanje i sa svim potrebnim radovima na demontazi i vracanju u prvobitno 
stanje. 
Plaća se po komadu montiranog slivnika.     

  fi 50 kom. 5      

  fi 70 kom. 5      

3 Nabavka i montaţa gume ispod VC šolje. 
Plaća se po montiranom komadu kom. 10      

4 Demontaţa kanalizacionih cevi svih profila. 
Plaća se po m' demontirane cevi. m 50      

XV VODOVOD 
 
  

1 Nabavka i ugradnja polipropilenskih vodovodnih cevi 
 
Obračunava se i plaća po metru duţnom montirane vodovodne cevi.     

  fi 32x4.5 unutrašnji prečnik 23.0 m' 50      

  fi 25x3.5 unutrašnji prečnik 18.0 m' 40      

  fi 20x2.8 unutrašnji prečnik 14.4 m' 30      

2 Nabavka i ugradnja ravnih propusnih ventila 
 
Plaća se po komadu montiranog ventila.     

  fi 32 kom 5      

   fi 25 kom. 5      

  fi 20 kom. 5      

  fi 15 kom. 5    

3 Nabavka i ugradnja ravnih propusnih ventila sa ogrankom za praţnjenje 
 
Plaća se po komadu montiranog ventila.     

  fi 32 kom 5      

  fi 25 kom. 5      

  fi 20 kom. 5      

  fi 15 kom. 5      

4 Zamena vetila. Nabavka i ugradnja propusnih ventila za uzidanje sa kapom, sa 
svim potrebnim radovima na demontazi postojeceg i vracanju u prvobitno stanje. 
Plaća se po komadu montiranog ventila.     

  fi 20 kom. 5      

  fi 15 kom. 5      

5 Nabavka i ugrdnja ugaonih "EK" ventila sa kapom 
 
Plaća se po komadu montiranog ventila. kom. 10      

6 Nabavka i ugradnja termičke izolacije slično tipu "plamafleh" 
 
Obračunava se i plaća po m' montirane izolacije.     

  fi 32 m' 5      

  fi 25 m' 5     

  fi 20 m' 5      

  fi 15 m' 5      

7 Demontaţa postojeće mreţe m' 30     
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Plaća se po metru duţnom cevi. 

XVI SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR 
 
  

1 WC šolje 
 
Izvršiti nabavku i montaţu engleskog klozeta: 
 
- šolju od fajansa bele boje sa gumenim umetkom izmeĎu šolje i poda, koja mora 
odgovarati JUS.U.Nr.120. 
 
- klozetsku dasku sa poklopcem od pune plastike, 'Talenika" ili odgovarajuće. 
 
- olovnu cev koja se umeće izmeĎu izlivnog grla šolje i livene kanalizacione cevi. 
 
- niski ispirač tipa "fontana" ili odgovarajuće. povezan sa šoljom plastičnom cevi 
032 mm sa obujmicom i gumenim odbojnikom. B571. 
 
Plaća se po montiranom komadu.     

  a) tip "Simplon" kom. 2      

  b) tip "Baltik" kom. 2      

2 Nabavka i ugradnja drţača toalet papira 
 
Obračunava se i plaća po montiranom komadu. kom. 2      

3 Nabavka i ugradnja umivaonika sa sifonom 
 
Obračunava se i plaća po montirano komadu.     

  a)veličina 59x49 cm kom. 3      

  b) pikolo kom. 2      

4 Nabavka i ugradnja baterija za umivaonik 
 
Obračunava se i plaća po montiranom komadu.     

  a) stojeća sa dve cevi kom. 5      

  b) stojeća sa tri cevi kom. 5      

  c)zidna kom. 5      

5 Nabavka i ugradnja ogledala dim 40x60 cm 
 
Plaća se po montiranom komadu. kom. 1      

6 Nabavka i ugradnja pisoara komplet sa svom armaturom. kom. 2      

7 Nabavka i ugradnja električnog bojlera sa cevima itd. 
 
Plaća se po montirano komadu.     

  akumulacioni 50 l kom. 2      

  akumulacioni 80 l kom. 1      

  protočni bez pritiska niskomontaţni i visokomontaţni 5 l kom. 2      

  protočni bez pritiska niskomontaţni i visokomontaţni 10 l kom. 2      

8 Demontaţa sanitarne opreme sa pripadajućim priborom 
 
Plaća se po demontiranom komadu.     

  WC šolja kom. 5      

  Umivaonik kom. 5      

  Pisoar kom. 3      

  Bojler kom. 5      

XVII RAZNI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA 
 
  

1 Odgušivanje kanalizacije čas 5      

2 Zamena brinoks creva kom 10      

3 Popravka vodokotlića (zvono, ventil) kom 10      

4 Zamena sifona kom 10      

5 Odgušivanje VC šolje kom 10      

6 Odgušivanje slivnika kom 10      

7 Odgušivanje sifona umivaonika, sudopere i kade kom 10      

8 Zamena zaptivnih guma na kadi, WC šolji, umivaoniku, sudoperi kom 20      

9 Zamena hidrantskog ventila kom 5      

10 Remont muljne pumpe sa svim potrebnim rezervnim delovima kompl. 1      
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XVIII RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA 
 
  

  SVETILjKE 
 
Svetiljke su ugraĎene u spušteni plafon, pričvršćene na tavanicu, zid ili 
konstrukciju objekta na način uslovljen konstrukcijom svetiljke ili pomoću 
specificiranog nosećeg pribora. U sastavu pozicija svetiljki je i konstrukcija za 
vešanje svetiljki koja se rešava na licu mesta. Sve svetiljke za sijalice sa 
usijanim vlaknom moraju biti snabdevene sa navojnim "E" grlom. Sve svetiljke za 
fluorescentne cevi moraju imati drţače cevi i predspojne sprave u spoju koji je 
označen kod svake svetiljke kao i potreban broj priključnih stezaljki za 
monofazno oţičenje. Za svaku projektom predviĎenu svetiljku dat je kraći opis. 
Napon napajanja svetiljki je 230V 50Hz.     

1 Isporuka i ugradnja fluosvetiljke označene sa 4 fluo cevi 4x18W u kapacitivnom 
spoju. Svetiljke su ugradne sa paraboličnim sjajnim rasterom, kompetno sa 
fluocevima starterima, i priborom za vešanje. kom 15      

2 Isporuka i ugradnja fluosvetiljke sa 4 fluo cevi 4x18W u kapacitivnom spoju. 
Svetiljke su nadgradne sa paraboličnim sjajnim rasterom, kompletno sa 
fluocevima starterima i priborom za vešanje. kom 15      

3 Isporuka i ugradnja ugradne svetiljke halogene 50w 0 100 mm sa mogućnošću 
promene ugla, sa sijalicom i priborom za postavljanje kom 30     

4 Isporuka i ugradnja svetiljke, sa kućištem i difuzorom od poliestera i ugraĎenom 
aku baterijom koja obezbeĎuje 2h rada u slučaju nestanka mreţnog napona, sa 
1 fluo cevi od 8W u zaštiti IP40 kom 10      

  Napomena: U okviru specifikacije svetiljki, specificirani su i svetlosni izvori i 
predspojne sprave.     

5 Isporuka i ugradnja kruţne fluosvetiljke 55W, boja 830. Svetiljka RING 155/830 
BSS kom 20     

6 Isporuka i ugradnja panik svetiljke TWINS LED LVNO3W LVPO3W LVP-60-12 kom 10      

7 Isporuka i ugradnja LED 3,5W/830, halogene svetiljke, fiksne bele GU 10 kom. 20      

8 Isporuka i ugradnja fluo cevi 54W, boje 840 General, svetiljke RegentNo Limit 1 
1200 Regent No Limit 1600 kom. 5      

9 Isporuka i ugradnja neonke FT5 490W/840 4000Kelvin General Electric kom. 10      

10 Isporuka i ugradnja prigušnica VOSSLOH SCHWABE electronic ballast T5 type 
154.864 lx54W VOSSLOH SCHWABE electronic ballast T5 T8 type ELX c 
424.379 3x24W VOSSLOH SCHWABE electronic ballast TC DEL/TEL type 
ELXc 226.878 VOSSLOH SCHWABE electronic ballast T5 type ELXc 414.242 
4x14W VOSSLOH SCHWABE electronic ballast T8/TC-L type EL Xe258.222 ili 
odgovarajuće kom. 30      

11 Instalaciona jednopolna sklopka, 10A kom 20      

12 Priključnica dvopolna, 16A, 220V, 50,Hz sa zaštitnim kontaktom (dva modula) 
bela kom 30      

13 Pregibni prekidač (KIP) sa signalnom svetiljkom 16A, 250V kom 20      

14 Isporuka i ugradnja dvopolnog utikača (viljuška) kom 20      

15 Razvodna kutija za rigips     

  06Omm kom 25      

  078mm kom 25      

16 PVC kanalice za ugradnju kablova, dimenzija     

  30x20 mm m 50      

  40x20 mm m 50      

  100x60 mm m 50      

17 Samolepljiva PVC kanalica dimenzija 40/16 za ugradnju kablova za radna 
mesta, m 30      

18 Priključnica dvopolna, 16A, 220V 50Hz, sa zaštitnim kontaktom, za ugradnju u 
zid ili panel, sa poklopcem - OG kom 20      

19 Razvodna kutija, sa šest uvoda, PVC, postavljene u spuštenoj tavanici, na zidu 
ili regalima kom 10      

20 Produţni kabl sa šest utikačkih mesta koji se montira na radni sto     

  3m kom 10 

  5m. kom 10      

21 Isporuka i ugradnja OG razvodne kutije kom 10     

22 Montaţa trofazne priključnice za ugradnju 
 
16A220V kom 10      

23 Montaţa monofazne šuko utikačke viljuške "JI"     
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  16A 220V kom 10      

24 Montaţa trofazne utikačke viljuške tipa "L" 3 ' 
 
380V 16A kom 5      

25 Kablovi izvedeni ţilama od bakra, za izradu instalacije unutrašnjeg osvetljenja i 
priključnica. Kablovi su postavljeni po regalima, u instalacionim PVC cevima 
ispod završne obrade zida, panela i poda, odnosno po zidu na obujmicama. U 
cenu uračunati i rad na postavljanju kablova na 
 
zahtevanom mestu. Kablovi i provodnici su sledećih tipova i preseka:     

  PPOO-U, 5x4 mm2 m 20      

  PPOO-U, 5x2.5 mm2 m 20      

  PPOO-U, 3x2.5 mm2 m 20      

  PPOO-U, 3x1.5 mm2 m 20      

  PP-U, 5x6 mm2 m 20      

  PP-U, 5x4 mm2 m 20      

  PP-U, 5x2.5 mm2 m 20      

  PP-U, 3x2.5 mm2 m 20      

  PP-U, 3x1.5 mm2 m 20      

  PP-J, 3x2.5 mm2 m 20      

  PP-J, 3x1.5 mm2 m 20      

XIX RADIJATORSKO GREJANJE 
 
  

1 Ispuštanje vode iz instalacije radijatorskog grejanja, uz zatvaranje odgovarajućih 
ventila u kotlarnici ili podstanici Radni čas 25      

2 Demontaţa postojećih radijatorskih baterija do 10 članaka sastavljenih od 
člankastih rebara(gusanih), zajedno sa pripadajućom armaturom, konzolama i 
nosačima kom 5      

3 Demontaţa postojećih radijatorskih baterija preko 10 članaka sastavljenih od 
člankastih rebara(gusanih), zajedno sa pripadajućom armaturom, konzolama i 
nosačima kom 5      

4 Sečenje postojećih radijatorskih veza i dela cevne mreţe uraĎene od crnih 
čeličnih cevi dimenzije od 0 21,3 do 0 48,3 plaća se po duţnom metru m 5      

5 Sečenje postojećih radijatorskih veza i dela cevne mreţe uraĎene od crnih 
čeličnih cevi dimenzije preko 0 48,3 plaća se po duţnom metru m 5      

6 Demontaţa postojeće cirkulacione pumpe, dimenzije do N040 plaća se po 
komadu kom 2     

7 Demontaţa postojeće cirkulacione pumpe, dimenzije preko N040 plaća se po 
komadu kom 2      

8 Demontaţa postojeće cevne armature (prolazni ventili, regulacioni ventili, hvatači 
nečistoće, nepovratni ventili, sigurnosni ventili) dimenzije do N040, plaća se po 
komadu kom 2      

9 Demontaţa postojeće cevne armature (prolazni ventili, regulacioni ventili, hvatači 
nečistoće, nepovratni ventili, sigurnosni ventili) dimenzije preko N040, plaća se 
po komadu kom 2      

10 Ponovna montaţa gusanih demontiranih radijatora,(do 10 članaka) zajedno sa 
ugradnjom novih konzola i nosača kom 5      

11 Ponovna montaţa gusanih demontiranih radijatora,(preko 10 članaka) zajedno 
sa ugradnjom novih konzola i nosača kom 5      

12 Punjenje instalacije vodom sa ispitivanjem na nepropusnost paušalno 3      

13 Nabavka, transport i ugradnja cirkulacione pumpe, komplet sa priborom i 
materijalom za spajanje i zaptivanje. Karakteristike pumpe su:     

  N025 kom. 1      

  N032 kom. 1      

14 Nabavka i ugradnja radijatorskih ventila za jednocevno grejanje sa 
termostatskom glavom, zajedno sa uronskom cevi duţine 2/3 duţine radijatora i 
sa blindom izmeĎu prvog i drugog članka.Dimenzija ventila je     

  R15 kom 5      

15 Nabavka i ugradnja ravne loptaste slavine za rad sa toplom vodom sa navojem, 
komplet sa materijalom za spajanje i zaptivanje, dimenzija:     

  R20 kom. 5      

16 Nabavka i ugradnja radijatorskih ventila, pravi ili ugaoni, dimenzija:     

  N015 kom. 5 
  N020 kom. 5 
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17 Nabavka i ugradnja zatvarajućih navijaka, pravi ili ugaoni, dimenzija:     

  N015 kom. 5 
  N020 kom. 5 

18 Nabavka i ugradnja radijatorskih odzračnih ventila, dimenzije 
 
HOIO kom. 15      

19 Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i praţnjenje sa kapom i lancem, 
dimenzije 
 
N015 kom. 10      

20 Nabavka i ugradnja radijatorske redukcije i čepova za livene radijatore, dimenzije 
 
N032 kom. 30     

21 Nabavka i ugradnja radijatorske spojnice za livene radijatore, dimenzije 
 
N032 kom. 20      

22 Nabavka i ugradnja dihtunga od klingerita, dimenzije     

  N025 kom. 30 

  N032 kom. 30 

23 Nabavka i ugradnja radijatorske konzole za livene radijatore kom. 10      

24 Nabavka i ugradnja radijatorskih drţača za livene radijatore kom. 10      

25 Nabavka i ugradnja radijatorske redukcije i čepovi za aluminijumske radijatore, 
dimenzije 
 
N032 kom. 25      

26 Nabavka, transport i ugradnja električnih panelnih radijatora     

  600 W sa MT kom. 2 

  800 W sa ET kom. 2 

  1500 Wca ET kom. 2 

  2000 W sa ET kom. 2 

27 Nabavka i ugradnja termomanometra za opseg merenja 0-120o C; 0-6 bara Kom. 3     

28 Isporuka i montaţa stojećih konzola za nošenje radijatora VOH 350 koji se 
oslanjaju samo na pod komp 10      

29 Isporuka i montaţa odzračnih slavinica na radijatorima 
 
DN 15 (1/2") komp 15      

30 Čelične crne cevi prema JUS C.B5.021 i JUS C.B5.221, zajedno sa vešaljkama, 
lukovima, materijalom za varenje, spajanje i zapativanje. Dimenzije cevi su:     

  O 21,3 h 2,65 m 1 

  0 26,9 h 2,65 m 10 

  0 33,7 h 3,25 m 10 

  0 42,4 h 3,25 m 5 

  0 48,3 h 3,25 m 5 

31 Kuglasta slavina sa navojem, dimenzije     

  N015 kom 5 

  N020 kom 5 

  N025 kom 5 

  N032 kom 5 

  N040 kom 5 

32 Regulacioni ventil sa kosim sedištem, sa priključcima za diferencijalni 
manometar i slavinicama za ispust vode, dimenzije     

  N015 kom 3 

  N020 kom 3 

  N025 kom 3 

  N032 kom 3 

  N040 kom 3 

33 Isporuka i montaţa kugla ventila navojnog 
 
DN 25(1") kom 3      

34 Isporuka i montaţa hvatača nečistoće za vodu navojnog DN 25 (1") 
 
Obračun po kom. kom 3      

35 Isporuka i montaţa cirkulacione pumpe za vruću vodu do 110°C proizvod 
"Grundfos" ili odgovarajuća     
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Напомена: Наручилац захтева од понуђача да уз понуду достави попуњен и потписан образац 

Изјаве – Безбедност и здравље на раду (поглавље XII Конкурсне документације). 

 

Обавеза је понуђача коме буде додељен уговор, да на основу спецификације неопходних 

радова изведе радове који укључују набавку и уградњу неопходног материјала и резервних 

делова.  

Стварна вредност надокнаде за изведене радове утврдиће се на основу стварне количине 

изведених радова, која се утврђује на основу цена по јединици мере за све врсте радова које 

ће понуђач уписати у обрасцу понуде. 

У јединичне цене радова треба да буду урачунати и  трошкови доласка у објекат наручиоца, 

извођење радова, трошкови путарине, горива, транспорта, алата, људи, опреме за заштиту на 

раду, евентуално ангажовање специјалне радне машине (нпр. одгушење канализације и сл.), 

постављање скела и сви други зависни и пратећи трошкови. 

 
Понуђач је дужан да изводи радове на текућем одржавању објеката у складу са прописима, 

стандардима, техничким нормама и нормама квалитета који важе за наведене врсте радова.  

Обавеза је понуђача да:  

- изводи радове у складу са важећим законским прописима, нормативима и стандардима, чија 

је примена обавезна при  извођењу наведених радова;  

- се придржава свих мера заштите на раду прописаним Законом о безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник РС“број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон);  

- обезбеди да се, у току извођења радова, врши несметано обављање послова наручиоца;  

- уграђује резервне делове и материјал који одговарају прописаним стандардима;  

- благовремено предузима мере за сигурност објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, 

запослених, пролазника и околине;  

- уредно одржава простор у којем изводи радове;  

- помери и изнесе намештај из просторија са враћањем истог по окончању извођења радова;  

- води евиденцију о изведеним радовима и уграђеним резервним деловима и материјалу;  

- гарантује квалитет изведених радова у складу са прописима, стандардима, техничким 

нормама и нормама квалитета који важе за ову врсту радова;  

  tip: UP Basic 25-6  kom 1 

36 Isporuka i montaţa slavine za punjenje i praţnjenje sa lancem i čepom komplet 
sa nepovratnim ventilom 
 
DN 15 (1/2") kom 3      

37 Isporuka i montaţa termometra za vodu 0 - 120° S 
 
Obračun po kom. kom 3      

38 Izolacija cevne mreţe plamafleh-om d=13 mm 
 
Obračun po m' m' 10      

39 Čišćenje i dva puta miniziranje cevi bojom postojanom na radnoj temperaturi m1 15      

40 Bojenje svih vidno poloţenih radijator cevi, u dva premaza bojom postojanom na 
radnoj temperaturi. m1 15      

41 Prateći graĎevinski radovi prouzrokovani montaţom opreme i instalacije, kao što 
su probijanje i štemovanje otvora za prolaz cevi i drugo paušalno  3      

42 Ispitivanje instalacije na pritisak. Po završenom ispitivanju skidanje radijatora i 
praţnjenje kompletne instalacije - hladna proba paušalno  1      

43 Ponovna montaţa radijatora, punjenje instalacije i puštanje instalacije u rad - 
topla proba. paušalno  1     
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- о свом трошку изврши све поправке оштећених места, ако дође до оштећења током 

извођења радова, тако да те поправке не утичу на извођење радова;  

- за све нејасноће у току извођења радова консултује наручиоца, као и да наручиоцу омогући 

контролу количине и квалитета употребљеног материјала и резервних делова.  

 

Понуђач се обавезује да у року од најдуже 3 (три) дана од пријема писаног позива 

овлашћеног лица наручиоца, упућеног електронском поштом или телефаксом, започне 

извођење радова текућег одржавања. 

Извођење радова на текућем одржавању у објектима наручиоца врши се по правилу након 

радног времена наручиоца (радно време наручиоца је од 8:00 до 16:00 часова) и викендом, 

осим у случајевима хитних интервенција и уколико овлашћено лице наручиоца изричито 

захтева другачије.  

У случају хитних интервенција (хаварије и други хитни случајеви), понуђач се обавезује да 

започне извођење радова у року од најдуже од 5 (пет) сати од пријема позива овлашћеног 

лица  наручиоца.  

Под хитним интервенцијама подразумевају се активности предвиђене чланом 59. Закона о 

становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016), које се без одлагања 

извршавају ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите имовине од 

оштећења и довођење зграде, њених делова, уређаја, инсталација и опреме у стање 

исправности, употребљивости и сигурности.  

Понуђач је у обавези да приликом сваког појединачног извођења радова текућег одржавања 

отвори радни налог, у који ће уписати врсту радова, место и датум извођења радова, врсту и 

количину утрошеног материјала и резервних делова, а који ће након изведених радова 

оверити и потписати одговорно лице унутрашње јединице наручиоца у којој се изводе 

радови и овлашћени радник понуђача.  

 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана извршеног посла.  

 

Гаранција на испоручене резервне делове и материјал је произвођачка и рачуна се од дана 

извршене уградње. Понуђач је дужан да за уграђене резервне делове и материјал призна 

произвођачки гарантни рок и преда наручиоцу припадајуће гарантне листове.  
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

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

ЗАКОНА 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 

75. Закона, и то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

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

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, и да нема забрану обавања 

делатности која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде 

(чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 

и то:  

1) Да понуђач располеже неопходним кадровским капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке и то: да има најмање 5 (пет) радно 

ангажованих лица, (радни однос на одређено или неодређено време, и/или 

ангажовање радника на основу уговора о обављању привремених и повремених 

послова, уговора о допунском раду), оспособљених за извођење радова на 

текућем одржавању објеката који су предмет ове набавке. 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом  за учешће у 

 поступку предметне јавне набавке односно да има на располагању минимум 1 

(једно) моторно возило за извршење посла који је предмет јавне набавке; 

  3)  Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације,     

 односно претходни стечајни поступак. 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 

1), 2 и 4) Закона.   
Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси 

самостално или са подизвођачима. 
 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 

Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
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5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

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

доказује достављањем следећих доказа: 

 

Р. 

бр. 

Услови и докази 

1. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1)  Закона – Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у одговарајући регистар 

            Доказ: 

За правна лица: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног Привредног суда; 

За правна лица и предузетнике: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра; 

 За физичко лице: / 

 

2. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона – Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

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

давања мита, кривично дело преваре 

Докази: 
За правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре;  

2) Извод из казнене евиденције ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ 

КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29, Београд, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 

криминала;  

НАПОМЕНА: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције 

за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 

потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
 

За законске  заступнике правних лица: 

1) 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).  

За предузетнике 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 
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давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

НАПОМЕНА: Ако је више законских заступника за сваког се доставља уверење из казнене 

евиденције.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 

3. Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона – Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији 

Докази:  
За правна лица и предузетнике: 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и  

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе – града/општине -  да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

или  

1) Потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  

За физичка лица:  

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и  

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе – града/општине -  да је измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

4. Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона  – Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито 

наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време објављивања позива за подношење понуда. 

              Доказ: Потписан Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI).       Изјава мора 

да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду подноси група 

понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе 

понуђача. 

 

 

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

доказује достављањем следећих доказа: 

 

Р. 

бр. 

Услови и докази 

1. Услов да понуђач располеже неопходним кадровским капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке и то: да има најмање 5 (пет) радно ангажованих лица, 

(радни однос на одређено или неодређено време, и/или ангажовање радника на основу 

уговора о обављању привремених и повремених послова, уговора о допунском раду), 

оспособљених за извођење радова на текућем одржавању објеката који су предмет ове 

набавке. 

Докази:  
- за сва лица фотокопије уговора о раду, или уговора о допунском раду, или уговора о 

обављању привремених и повремених послова, из којих се недвосмислено може утврдити 

да су сва лица радно ангажована код понуђача,  

- фотокопије потврда о поднетим пријавама на обавезно социјално осигурање (пензијско и 

инвалидско осигурање и здравствено осигурање) - одговарајући М обрасци, оверени у 

надлежном фонду ПИО, за сва лица. Понуђачи који су извршили пријаву запослених 
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електронским путем, доставиће Потврду о поднетој пријави, промени и одјави на 

обавезно социјално осигурање, која представља доказ да је пријава предата и примљена у 

јединствену базу Централног регистра 

2. Услов да понуђач располеже неопходним пословним капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке односно да има на располагању минимум 1 (једно) 

моторн возило за извршење посла који је предмет јавне набавке; 

Доказ:  

- фотокопија саобраћајне дозволе (а уколико возило није у својини понуђача и фотокопија 

уговора о правном основу коришћења возила) за минимум 1 (једно) моторно возило. 

3. Услов да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 

претходни стечајни поступак 

Доказ: 
- Изјава понуђача, потписана од стране понуђача (Образац изјаве дат је у поглављу V). 

 
 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. 

 Сагласно члану 77. Закона понуђач може доказати испуњеност услова из члана 

75. став 1), 2) и 4) Закона достављањем изјаве (образац изјаве дат је у поглављу V – 

Конкурсне документације).   

 Ако понуђач достави изјаву из члана 77. Став 4. Закона наручилац ће пре 

доношења одлуке о додели уговора тражити од понуђача чија је понуда оцењена као 

најповољнија да достави копију захтеваних доказа, а може и да затражи на увид 

оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да 

затражи и од осталих понуђача. 

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

достави копију захтеваних доказа и не достави на увид оригинал или оверену копију 

тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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), 2) и 4) Закона. 

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), 2) и 4) Закона.  
Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси самостално или 

са подизвођачима. 
 

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

страницама надлежних органа.  

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

страницама надлежних органа, као што је Извод из Агенције за привредне регистре.  

Уколико има захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

јавно доступни. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу (изјава 

дата у слободној форми)  на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе интернет страницу на којој су подаци 

који су тражени у оквиру услова јавно доступни (писана изјава дата у слободној форми са 
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тачним навођењем који подаци који су тражени у оквиру услова из конкурсне 

документације на којој интернет страници  доступни), уколико на тај начин жели да 

докаже испуњеност услова 

Лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде 

доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане 

чланом 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 

Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли 

је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

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

електронски документ. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,  

због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 

року. 

 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. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем 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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5.3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА  У ОТВОРЕНОМ  

 ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _________________________________________________________[навести 

назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Радови на текућем одржавању објеката, 

број 1.3.1/2019, испуњава услове из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, 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 (или стране државе када има седиштена њеној територији); 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                                 _____________________                                                         

 

 

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

oд стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ОТВОРЕНОМ  

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач_____________________________________________________ [навести 

назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова – Радови на текућем одржавању 

централне објеката, број 1.3.1/2019, испуњава услове из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) 

Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе,  није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                              _____________________                                                         

 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 76.  ЗАКОНА  У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

 

 

 

У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _________________________________________________________[навести 

назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – Радови на текућем одржавању 

објеката, број 1.3.1/2019,  испуњава додатне услове из чл. 76. Закона, односно условe 

дефинисанe конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

- Над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни 

стечајни поступак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                              _____________________                                                         

 

 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, група понуђача може да се 

определи да Изјаву потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати Изјаву, чиме доказују да 
заједно испуњавају наведене додатне услове. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 

судског тумача. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити 

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

 

Понуду доставити на адресу: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, 

Београд, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању објеката  

Број јавне набавке  1.3.1/2019   

НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

29.11.2019. године до 10.00 часова.  

 

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

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу 

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

пријема понуде.  

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

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

неблаговременом. 

  Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити 

неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 

понуде, иста се неће отварати и биће враћена подносиоцу. 

 Понуда мора да садржи: 

   

Р. Бр. Назив обрасца 

1. Све доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. и 76. Закона, наведене и 

описане у делу Конкурсне документације „Упутство како се доказује испуњеност 

услова“ (поглавље V Конкурсне документације); 

2. Образац понуде  (поглавље VII); 

3. Модел уговора  (поглавље VIII); 

4. Образац изјаве о трошковима понуде (Напомена: ова изјава није обавезна) 

(поглавље IX); 

5. Образац изјаве о независној понуди  (поглавље X) 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.1/2019– 

Радови - Радови на текућем одржавању објеката 

29/74 

  

 

6. Споразум сачињен на начин одређен чланом 81.Закона  

(УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА)  

7. Образац Изјаве – Безбедност и здравље на раду (поглавље XII) 

 

Понуда мора бити сачињена на обрасцима датим у конкурсној документацији.  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице за заступање  понуђача исте 

потписује. Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у 

конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

матерјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани од стране свагог 

понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује  обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу које се достављају за сваког учесника у заједничкој 

понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује  образац који се на њега 

односи), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 

понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:  

Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs;   

Портал јавних набавки града Београда: www.nabavke.beograd.gov.rs 

Интернет страница наручиоца: www.bgb.rs;  

Непосредно преузимањем на адреси Кнез Михаилова бр. 56, Београд, Канцеларија 

број 17 (сваког радног дана у периоду од 10.00 до 14.00 часова). 

 

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Понуду доставити на адресу: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, 

Београд, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку радова -  Радови на текућем одржавању објеката, 

 број јавне набавке 1.3.1/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

29.11.2019. године до 10.00 часова. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 

наручиоца: Библиотека града  Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, закључно са 

29.11.2019. године до 10.00 часова.  

 

 

http://www.bgb.rs/
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7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење 

понуда, дана 29.11.2019. године у 10.30 часова на адреси наручиоца: Библиотека града 

Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну 

набавку.  

 

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ 

У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писана пуномоћја, на основу 

којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.  

 

9. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Библиотека града 

Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова - Радови на текућем одржавању објеката,  број 

јавне набавке 1.3.1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” 

 или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова - Радови на текућем одржавању објеката,  број 

јавне набавке 1.3.1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова - Радови на текућем одржавању објеката,  број 

јавне набавке 1.3.1/2019 -  

НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Радови на текућем одржавању 

објеката,  број јавне набавке 1.3.1/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

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

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

понуду. 

 

10. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 

са подизвођачем. 

 

11. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

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

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

12. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то 

податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења. 

 

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

у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

13.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

 Наручилац ће вршити плаћање за изведене радове преносом средстава на текући 

рачун понуђача, а на основу достављених фактура.  

 Фактуре се достављају наручиоцу на адресу Библиотека града Београда, Кнез 

Михаилова бр. 56, Београд уз обавезно навођење на рачуну броја уговора под којим је 

заведен код наручиоца.  
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 Уз фактуру за изведене радове, понуђач је у обавези да достави радни налог, потписан 

од стране одговорног лица унутрашње јединице наручиоца у којој се изводе радови и 

овлашћеног радника понуђача.  

 

 Рок плаћања не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема 

исправне фактуре, у складу са Законом о роковима извршења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 133/17).  

Авансно плаћање није дозвољено. 

 

Понуђач односно Извођач радова је у обавези да фактуру региструје у Централном 

регистру фактура, приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са 

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15 и 113/17) и Правилником о начину и поступку 

регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају 

централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/18 и 59/18).  

Фактура мора бити достављена наручиоцу у року од 3 (три) радна дана од дана 

регистрације у Централном регистру фактура. 

 

13.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана извршеног 

посла.  

Ако је за поједине од уговорених радова позитивним прописом одређен дужи гарантни 

рок од рока из претходног става, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.  

 

 Гаранција на испоручене резервне делове и материјал је произвођачка и рачуна се од 

дана извршене уградње. Понуђач је дужан да за уграђене резервне делове и материјал призна 

произвођачки гарантни рок, и преда наручиоцу припадајуће гарантне листове.  

 

13.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
 Радови се изводе сукцесивно,  током трајања уговора (најдуже 12 месеци), по 

појединачном позиву наручиоца. 

 Понуђач се обавезује да у року од најдуже 3 (три) дана од пријема писаног позива 

овлашћеног лица наручиоца, упућеног електронском поштом или телефаксом, започне 

извођење радова текућег одржавања. 

 Извођење радова на текућем одржавању у објектима наручиоца врши се по правилу 

након радног времена наручиоца (радно време наручиоца је од 8:00 до 16:00 часова) и 

викендом, осим у случајевима хитних интервенција и уколико овлашћено лице наручиоца 

изричито захтева другачије.  

У случају хитних интервенција (хаварије и други хитни случајеви), понуђач се 

обавезује да започне извођење радова у року од најдуже од 5 (пет) сати од пријема позива 

овлашћеног лица  наручиоца.  

Под хитним интервенцијама подразумевају се активности предвиђене чланом 59. 

Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016), које се без 

одлагања извршавају ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите 

имовине од оштећења и довођење зграде, њених делова, уређаја, инсталација и опреме у 

стање исправности, употребљивости и сигурности.  

 

13.4. Остале напомене: 
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.  
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Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, 

сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом.  

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

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

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

такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде. 

 

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

ПОНУДИ 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим 

да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

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

са чланом 92. Закона. 

 

15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 
Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да, у року од 7 дана од дана закључења 

уговора преда наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без 

жираната у корист наручиоца. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење-

писмо, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", насловљеним на наручиоца, у износу од 

10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана 

дужим од истека уговорене обавезе у целости.  

Уз меницу мора бити достављена потврда са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као 

доказ да је меница регистрована, оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 

на снази.  

 У случају да понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са 

закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорених обавеза,  или 

уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац  ће 

активирати наведено средство финансијског обезбеђења. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, 

важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи. У случају неоправданог 

продужења рока за извођење радова, Уговор представља правни основ за продужење 

важности напред наведеног средства финансијског обезбеђења. 

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 

уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој 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 
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претходну сагласност наручиоца. У том случају наручилац неће активирати средство 

финансијског обезбеђења.  

По извршењу уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла ће на захтев понуђача  бити враћено. 

 

16. 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 У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН И НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 

Позив за подношење понуда  није објављена на страном језику. 

 

17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

18. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће 

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 елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, путем електронске поште на e-

mail адресу:  javne.nabavke@bgb.rs, (сваког радног дана, понедељак – петак, у периоду од 

08.00 до 16.00 часова) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке 

и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет)  дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће, у писаном облику, у  року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, информацију  

објавити на Порталу јавних набавки,  Порталу јавних набавки града Београда и на својој 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова –

”Радови на текућем одржавању објеката, број 1.3.1/2019”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити 

да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

20. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

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

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

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

подизвођача (члан 93. Закона).  

  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе у смислу одредби члана 82. 

Закона. 

 
22. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА  

Како је предметни поступак –отворени поступак јавне набавке, не постоје елементи о 

којима ће се преговарати. 
 

23. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 

ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити 

додељен по систему жребања. Сви понуђачи који су доставили прихватљиве понуде и које су 

исто рангиране биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања. 
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Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жребања и позвати опуномоћене 

представнике понуђача да присуствују жребању.  

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно и то тако што ће називе 

понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире 

ставити у провидну кутију, папири ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се 

насумице вршити одабир папира понуђача и рангирање понуда према редоследу извалачења 

папира, о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања. 

На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач. 

Понуђачима који не буду присуствовали овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

25. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАКОМ 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року не 

дужем од 25 дана од дана јавног отварања понуда. 

 Након доношења одлуке Наручилац ће исту објавити на Порталу јавних набавки, 

Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страаници, у року д 3 дана од 

дана доношења. 

 

26. 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 нема 

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

из поглавља XI  конкурсне документације). 

 
27. 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. 

 

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

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано 

лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 

Закона. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно на адресу: Библиотека 

града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, електронском поштом на e-mail: 

javne.nabavke@bgb.rs, (сваког радног дана, понедељак – петак, у периоду од 08.00 до 16.00 

часова) 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, Порталу јавних 

набавки града Београда и на својој интернет страници, најкасније у року од два 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 
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уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл. 63. ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  

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

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

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора из чл.108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. 

Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана 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.  

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

складу са одредбама члана 150.  Закона. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона;  

7) потпис подносиоца. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 

датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 

провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши: 

- 120.000,00 динара, 

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Библиотека града Београда; јавна набавка радова у отвореном поступку број 

1.3.1/2019; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  
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  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

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

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или  

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

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за 

заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна 

трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници 

средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 

средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о  

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други  

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим  

прописом. 

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

 

29. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

30. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана 

од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права  из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
за јавну набавку радова – 

Радови на текућем одржавању објеката  

број јавне набавке  1.3.1/2019 

 

Број понуде:_____________ 

Датум:____________ 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

Телефон:  

 

Телефакс:  

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

Уписан у Регистар понуђача: ДА/НЕ (заокружити)                  

 

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 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.1/2019– 

Радови - Радови на текућем одржавању објеката 

40/74 

  

 

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: 

 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

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: 

 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

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: 
 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

 

 

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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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Радови на текућем одржавању објеката  
Број јавне набавке 1.3.1/2019 

 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  

____________________ динара; 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом: 

 

 

____________________ динара; 

Рок и начин плаћања: до 45 календарских дана од дана 

службеног пријема фактуре; 

Рок важења понуде: 

(минимално 30 дана) 

________ дана од дана отварања понуда; 

Гарантни рок за изведене радове: 

(минимално 24 месеца) 

_____  месеца рачунајући од дана 

извршеног посла;  

Гаранција на испоручене резервне делове и материјал је произвођачка и рачуна се од дана 

извршене уградње. 

Образац Структура понуђене цене је саставни део понуде. Јединичне понуђене цене су 

фиксне и не могу се мењати. 

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

      

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  

 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 

понуде.
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5а)  СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ са упутством како да се попуни:  
Радови на текућем одржавању објеката  

Број јавне набавке  1.3.1/2019 

 

Редни 

број 

Опис Јед. мере Количина Цена по 

јединици 

мере у дин. 

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици 

мере у дин. 

са ПДВ-ом 

Укупно у дин. 

без ПДВ-а 

Укупно у дин 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I RUŠENjE I DEMONTAŽA       
1 Obijanje i skidanje postojećih keramičkih pločica sa zidova i 

stubova, sa lepkom, malterom i sl. i klamfama očistiti spojnice do 
dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju 
do deset kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat sav potreban 
rad, alat i transport.  
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 25      

    

2 Demontaţa  i iznošenje iz objekta pregradnih zidova od 
gipskartonskih ploča sa pripadajućom metalnom / drvenom 
podkonstrukcijom i izolacionom ispunom od mineralne vune. 
Jediničnom cenom obuhvatiti sav potreban rad, alat i utovar na 
vozilo i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km.  
Obračun po m2 izvedene pozicije.    m2 10      

    

3 Demontaţa i skidanje postojećeg spuštenog plafona od gips 
kartonskih ploča i pripadajuće metalne pocinkovane 
podkonstrukcije i odvoz na deponiju do deset kilometara 
udaljenosti. U cenu je uračunat sav potreban rad, alat, pomoćna 
skela i transport. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50     

    

4 Skidanje i iznošenje iz objekta postojećih podnih obloga od 
itisona, tepiha, vinaza, linoleuma... lepljenih ili polaganih na 
podlogu od cementne košuljice. Ukupna debljina slojeva koji se 
skidaju je do 1 cm. Jediničnom cenom obuhvatiti uklanjanje sokli 
pored zidova, kao i utovar na vozilo i odvoz na gradsku deponiju 
do deset kilometara daljine. U cenu je uračunat sav potreban rad, 
alat i transport. 
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 50      

    

5 Obijanje i skidanje postojećih keramičkih pločica i pripadajuće 
sokle sa podova, zajedno sa slojevima poda (cementna košuljica, 
hidroizolacija). Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na m2 40      
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gradsku deponiju do deset kilometara udaljenosti. U cenu je 
uračunat sav potreban rad,alat i transport. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. 

6 Demontaţa postojećeg krovnog pokrivača i odvoz na deponiju do 
deset kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat sav rad, alat i 
transport.     

    

  Crep m2 50          
7 Demontaţa podkonstrukcije postojećeg krovnog pokrivača i 

odvoz na deponiju do deset kilometara udaljenosti. U cenu je 
uračunat sav rad, alat i transport.     

    

  Letve         
  Daske         
  Ter-hartija         
  Ostalo.         
  Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50          
8 Paţljiva demontaţa postojeće drvene krovne konstrukcije i odvoz 

na deponiju do deset kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat 
sav rad, alat i transport. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50      

    

9 Skidanje stare hidroizolacije - troslojne na ravnim krovovima i 
odvoz na deponiju do deset kilometara udaljenosti. U cenu je 
uračunat sav rad, alat i transport. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50      

    

10 Demontaţa i skidanje postojećih unutrašnjih vrata sa štokom 
(otvori do 2 m2) i odvoz na deponiju do deset kilometara 
udaljenosti. U cenu je uračunat sav potreban rad, alat i 
transport.Obračun po komadu izvedene pozicije. kom 5      

    

11 Paţljiva demontaţa i skidanje postojećih drvenih, aluminijumskih, 
PVC i prozora od crne bravarije sa odvozom na mesto koje odredi 
investitor ili na deponiju do deset kilometara udaljenosti. Pri 
demontaţi voditi računa da oštečenja zidova budu najmanje 
moguća. U cenu je uračunat sav potreban rad, alat i transport. 
Obračun po kom izvedene pozicije.     

    

  do 2,00 m2 kom 1          
  od 2,00 do 5,00 m2  kom 1          
  preko 5,00m2 kom 1          

12 Demontaţa postojećih limenih horizontalnih ili vertikalnih oluka, 
vetar lajsni, solbanaka, ili limenih opšivki, odvoz na deponiju do 
deset kilometara udaljenosti. U cenu je uračunat sav rad, alat i 
transport. m2 40      
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Obračun po m2 izvedene pozicije. 

13 Struganje starog sloja boje sa zidova i plafona. U cenu je 
uračunat sav rad, alat, materijal i pomoćna skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 100      

    

14 Obijanje maltera sa zidova (bez obzira na debljinu i vrstu). Obiti 
malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine 
opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju 
do deset kilometara udaljenosti.U cenu je uračunat sav potreban 
rad, alat i transport. Obračun po m2.  
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 30      

    

  
UKUPNO:   

    

II ZIDARSKI RADOVI 
 
  

    

1 Izrada cementne košuljice d=4 cm, od cementnog maltera 1:3, sa 
dodatkom polipropilenskih vlakana, kao podloge završnom podu. 
Cementnu košuljicu izvesti bez neravnina i ulegnuća u svemu 
prema opštem opisu. U cenu je uračunat sav potreban rad, 
materijal i alat. 
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 50      

    

2 Sanacija pukotina na zidovima skidanjem oštećenog sloja u širini i 
malterisanjem na rabic pletivu u debljini 1÷1,5 cm. 

Obračun po m1 izvedene pozicije. m1 30      

    

  
UKUPNO:   

    

III TESARSKI RADOVI 
 
  

    

1 Opšivanje-patosanje, krovne konstrukcije nerendisanom daskom 
d=24 mm, daska druge kategorije, postaviti na dodir i zakovati. 
Cenom je obuhvaćen rad, obrada, transport, montaţa, materijal 
za fiksiranje. 
Obračun po m2 krovne površine, ravnomereno po kosini. m2 30      

    

2 Letvisanje krova letvama dimenzije 24x48 mm; cenom je 
obuhvaćen rad, obrada, transport, montaţa, materijal za 
fiksiranje.     

    

3 Za jednostruko pokrivanje falcovanim crepom (na razmaku 23 
cm) m2 30      

    

4 Za pokrivanje trapezastim limom stafle 5/8 na razmaku 1m m2 20          
5 Izrada krovne konstrukcije od čamove graĎe 1 .klase, cena sadrţi 

pripremu graĎe, izradu veza drvenih elemenata krova, zavrtnjeva 
i drugih čeličnih elemenata za ojačanje veza, ugradnju čeličnih m2 50      
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ankera u armirano-betonsku konstrukciju i fiksiranje krovne graĎe 
za armirano-betonsku konstrukciju zavrtnjima; krov je dvovodni. 
Obračun po m2 površine krovne ravni, gotove konstrukcije. 

  
UKUPNO:   

    

IV KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 
 
  

    

1 Pokrivanje drvenog krova sa jednim slojem ter hartije sa 
premazom preklopa i pričvršćivanjem kaiša na 1 m širine i sa 
zakivanjem preklopa ekserima i potpunim premazom vrućim 
bitumenom. m2 50 

    

2 Pokrivanje krova crepom na letvisanoj podlozi. U cenu je 
uračunat sav potreban rad, materijal, alat i transport. U cenu 
ulaze i postavljanje slemena i grbina u produţnom malteru.  m2 25      

    

  jednostruko (prosto) postavljanje ravnog biber crepa m2 25          
  falcovan crep m2 25          
3 Pokrivanje slemena fazonskim komadima za trapezasti lim. 

Obračun po m1 m 30      
    

4 Opšivanje uvale pocinkovanim limom, razvijene širine (RŠ) do 50 
cm, debljine 0,60 mm. Cenom je obuhvaćen materijal, transport i 
rad. 
Obračun po m1. m 30      

    

  
UKUPNO:   

    

V KERAMIČARSKI RADOVI 
 
  

    

1 Nabavka i ugradnja podne keramike prve klase domaće 
proizvodnje, dimenzija do 3Ox3Ocm u svemu prema izboru 
investitora. Pločice se postavljaju u sloju cementnog maltera 1:3 
ili na lepak prema mestu ugradnje. Postavljene pločice fugovati. U 
cenu je uračunata nabavka, transport, rad i alat. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 20      

    

2 Nabavka i ugradnja zidne keramike prve klase domaće 
proizvodnje, dimenzija do 30 x 30 cm, u svemu prema izboru 
investitora . Pločice se postavljaju u sloju cementnog maltera 1:3 
ili na lepak prema mestu ugradnje. Postavljene pločice fugovati. U 
cenu je uračunata nabavka, transport, rad, alat i pomoćna skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 30      

    

3 Nabavka i ugradnja sokle od keramike prve klase domaće 
proizvodnje visine d=10 cm u svemu prema zajtevu investitora. 
Sokla se postavlja u sloju cementnog maltera 1:3 ili na lepak . U 
cenu je uračunata nabavka, transport, rad i alat . m1 20      
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Obračun po m1 izvedene pozicije. 

  
UKUPNO:   

    

VI PODOPOLAGAČKI RADOVI 
 
  

    

1 Polaganje klasičnog linoleuma preko cementne košuljice, 
lepljenjem lepkom, u svemu prema zajtevu investitora. U cenu je 
uračunata nabavka, transport i ugradnja. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 30      

    

2 Nabavka i postavljanje podne obloge laminat, lepljen, debljine 11 
mm, za najteţa opterećenja (klasa 33), po izboru projektanta. 
Laminatna podna obloga postavlja se kao plivajući pod. Laminat 
mora da bude jak, trajan i visokopresovan, a nosač ploča visoke 
gustine, HDF, ivice impregnirane. Podnu oblogu uneti, 
raspakovati i ostaviti 24 časa da se aklimatizuje u atmosferi 
prostorije. Lepak mora biti kvalitetan i stabilan. Preko pripremljene 
podloge postaviti filc i foliju. Pored zidova ostaviti dilatacione 
spojnice širine 10 mm. Lepak naneti ravnomerno na celu širinu 
falca. Podnu oblogu paţljivo postaviti i sastaviti, sa potpuno 
zatvorenim spojnicama. Obrisati lepak. Pored zidova postaviti 
lajsne i na svakih 80 cm lajsne pričvrstiti za zid. Sučeljavanja 
gerovati. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 30      

    

  
UKUPNO:   

    

VII STAKLOREZAČKI RADOVI 
 
  

    

1 Zastakljivanje fasadne bravarije ili stolarije ravnim termopan 
staklom 4-12-4 mm. Termo sendvič izraditi od ravnog providnog 
stakla, bez talasa, mehurića i oštećenja. Termo staklo prilikom 
ugradnje postaviti na podmetače od nerĎajućeg materijala (olovo, 
drvo, plastični materijal). Kitovati odgovarajućim plastičnim kitom, 
metalni okvir termo stakla ne sme da se vidi. Pozicijom obuhvatiti 
i demontaţu polomljenog stakla sa odvozom šuta na gradsku 
deponiju do  10 km udaljenosti. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 40      

    

2 Zamena ravnog Flot stakla I klase, debljine 4 mm, sa skidanjem 
postojećeg stakla i čišćenjem falca od kita. Staklo mora biti ravno, 
bez talasa, mehurića i oštećenja. Staklo je manje za 2-3 mm od 
falca, da ne bi pucalo. Staklo pričvrstiti i zaptiti odgovarajućim 
kitom. Sav šut prikupiti, utovariti u vozilo i odvesti na gradsku 
deponiju udaljenosti do 10 km. m2 25      
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Obračun po m2 izvedene pozicije. 

  
UKUPNO:   

    

VIII IZOLATERSKI RADOVI 
 
  

    

1 Izrada hidroizolacije na ravnom delu krova sa hidroizolacijom tipa 
fimflex T4 izvedenom u dva sloja preko premaza od bitulita. Sve 
spojeve paţljivo obraditi prema tehničkim uputstvima za dati 
materijal. Pozicijom predviĎen sloj za zaštitu hidroizolacije. U 
cenu je uračunat sav potreban rad, materijal i alat. 
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 30      

    

2 Obrada svih vrsta prodora i slivnika na krovu materijalom za 
izolaciju (zavarena polimerbitumenska traka, poliazbitol i sl.); 
sečenje, krojenje, polaganje sa varanjem u svemu prema opisu 
za izradu na horizontalnoj površini. U cenu je uračunat sav 
potreban rad, materijal i alat. 
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 30      

    

3 Sanacija vlaţnih zidova polimercementnim premazom, uključujući 
pripremu zida za nanosenje sloja i potreban broj premaza u 
svemu prema specifikaciji proizvoĎača. U cenu je uračunat 
materijal, transport i rad. 
Obračun po m2 izvedene pozicije m2 30      

    

4 Zaptivanje pukotina trajno elastičnim gitom tipa Sika 11FC sa 
prethodnom pripremom, čišćenjem i premazivanjem 
odgovarajućim prajmerom. 
Obračun po m izvedene pozicije. m 50      

    

  
UKUPNO:   

    

IX LIMARSKI RADOVI 
 
  

    

1 Izrada i montaţa olučnih pocinkovanih cevi, oblik i dimenzija po 
ugledu na postojeće, razvijene širine (RŠ) do 50 cm, debljine lima 
0,60 mm. Delovi olučnih cevi moraju da ulaze jedan u drugi 
minimum 50 mm i da se zaletuju kalajem od najmanje 40%. 
Pocinkovane obujmice sa drţačima postaviti na razmaku od 200 
cm. Preko obujmica postaviti ukrasnu traku. Cevi moraju biti 
udaljene od zida minimum 20 mm. Završetak olučne cevi uredno 
obraditi. U cenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja. 
Obračun po m izvedene pozicije. m 50      

    

  pocinkovani lim m 25          
  bojeni pocinkovani lim m 25          
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2 Izrada i montaţa visećih kruţnih ili pravougaonih oluka od 
pocinkovanog lima, razvijene širine (RŠ) do 33 cm, debljine 0,60 
mm. Oluke spajati nitnama, jednoredno sa maksimalnim 
razmakom 3 cm i letovati kalajem od najmanje 40%. Drţače 
leţećih oluka uraditi od pocinkovanog flaha 25x5 mm i nitovati sa 
prednje strane oluka nitnama 0 4 mm, na razmaku do 80 cm. U 
cenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja. 
Obračun po m1. m 35      

    

3 Izrada i ugradnja leţećih horizontalnih oluka, razvijene širine do 
1m. Oluke izvesti od lima d=0.6 mm. U cenu je uračunata 
nabavka, transport i ugradnja. 
Obračun po m2. m2 15      

    

4 Izrada i postavljanje solbanka prozora od  pocinkovanog bojenog 
čeličnog lima d = 0.60 mm. Strane solbanka prema zidu i štoku 
prozora podići u vis 20 - 30 mm, bočno prepustiti 2 cm i formirati 
"kljun". Lim vezati za prozor pop nitnama na razmaku od 50 cm ili 
podvući pod profil prozora. Lim vezati za podlogu i parapet 
tiplovima i pocinčanim zavrtnjima. Preko glave zavrtnja postaviti 
"mašnicu" i preklopiti lim.  Ispod lima postaviti sloj ter-papira, koji 
ulazi u cenu solbanka. Formirati pad solbanka prema spolja 3-
5%. Razvijena širina do 33cm. 
Obračun po m1. m 20      

    

5 Izrada i ugradnja vetar- lajsni od lima d=0,6mm.Razvijene širine 
do 0,5m U cenu je uračunata nabavka, transport i ugradnja. 
Obračun po m1. m 15      

    

6 Izrada i ugradnja vodosakupljača standardnih dimenzija od 
pocinkovanog lima d=0,6mm. U cenu je uračunata nabavka, 
transport i ugradnja, i uredno fiksiranje za podlogu. 
Obračun po komadu. kom 4      

    

7 Čišćenje horizontalnih oluka sa svim potrebnim alatom, 
materijalom, skelama, opremom za BZR i radnom snagom. 
Obračun po m izvedene pozicije. m 50      

    

8 Zamena oluka po ugledu na postojeci i povezivanje sa delovima 
koji se zadrzavaju. 
Obračun po m. m 25      

    

  
UKUPNO:   

    

X BRAVARSKI RADOVI 
 
  

    

1 Popravka fasadne bravarije od aluminijumskih profila, sa 
prekinutim termo mostom zastakljene ravnim termopan staklom 
4+12+4 mm. U cenu je uračunata nabavka i ugradnja ostecenih     

    



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.1/2019– 

Радови - Радови на текућем одржавању објеката 

50/74 

  

 

delova okova i anpasovanje. 

  Fiksni portali m2 10          
  Prozori m2 10          
  Vrata m2 4          
2 Anpasovanje prozora i vrata od aluminijumske,pvc ili crne 

bravarije. 
Obračun po m2 m2 10      

    

3 Nabavka i ugradnja dihtung guma za prozore i vrata 
Obračun po m. m  5      

    

4 Nabavka i zamena cilindra brave na vratima, novim, po uzoru na 
postojeći. Cilindar je sa tri ključa. 
Obračun po komadu. kom 4      

    

5 Nabavka i zamena brave na vratima novom, po uzoru na 
postojeću. Vrata su drvena, od PVC-a, ili metalna. Širina štoka 

4÷8cm. Brava je sa cilindričnim uloškom i tri ključa. 

Obračun po komadu. kom 5      

    

6 Izrada i ugradnja fasadne eloksirane ili plastificirane bravarije od 
aluminijumskih profila, sa prekinutim termo mostom zastakljene 
ravnim termopan staklom 4+12+4 mm. U cenu je uračunata 
izrada, transport i montaţa.     

    

  jednokrilni prozor m2 3         
  dvokrilni prozor m2 3          
  

UKUPNO:   
    

XI GIPSARSKI RADOVI 
 
  

    

1 Izrada i montaţa kasetiranog spuštenog plafona u svemu prema 
zahtevu investitora. Visina spuštanja do 50 cm m2 30      

    

  
UKUPNO:   

    

XII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 
 
  

    

1 Nabavka materijala i gletovanje zidova, stubova i plafona 
disperzivnom glet masom. Pozicija uklučuje pripremu površine 
(brušenje i čišćenje), krpljenje manjih oštećenja, ravnanje većih 
neravnina malterom, izolaciju fleka, impregniranje (ukoliko 
podloga to zahteva) i premazivanje površina prajmerom 
(podlogom). Površine gletovati dva puta i posle svakog sušenja 
ošmirglati i otprašiti. Debljina  sloja do 2 mm. Jedinična cena 
obuhvata sav potreban materijal, rad, alat i pomoćnu skelu. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 150      
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2 Bojenje disperzivnom bojom fasada, tremova i slično već 
pripremljenih za fasaderske radove (omalterisane). Pozicija 
uključuje čišćenje površine, kitovanje oštećenja, impregniranje 
disperzivnim kitom, te pokrivno i završno bojenje disperzivnom 
bojom. U cenu je uračunat sav materijal, rad, alat i skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 150      

    

3 Skidanje stare boje sa vrata i prozora hemijskim putem. Postojeće 
slojeve boje skinuti nanošenjem hemijskog rastvarača i skidanjem 
slojeva boje špahtlama i odgovarajućim alatkama. Postupak 
ponavljati dok se ne skinu svi slojevi boje i ne doĎe do zdravog i 
čistog drveta. Po izvršenom skidanju boje, drvo prebrusiti finom 
šmirglom. Naročitu paţnju obratiti da ne doĎe do oštećenja ivica i 
profilacije. U cenu je uračunato skidanje i nameštanje vrata i krila, 
sav materijal, rad, alat i skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50      

    

4 Bojenje graĎevinske stolarije uljanim bojama. Vrsta boje, 
proizvodač i ton po izboru Investitora. Pre bojenja drvo brusiti i 
očistiti, a zatim naneti podlogu od firnisa sa dodatkom uljane boje. 
Izvršiti predkitovanje i prevlačenje uljanim kitom, brušenje i 
nadkitovanje. Bojiti uljanom bojom, po sušenju brusiti i nadkitovati 
uljanim kitom. Fino brusiti i bojiti emajl lakom. U cenu je 
uračunato skidanje i nameštanje vrata i krila, sav materijal, rad, 
alat i skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 50      

    

5 Bojenje starih metalnih prozora i vrata, bojom za metal, sa 
prethodnim skidanjem stare boje. Pre bojenja skinuti staru boju i 
koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na 
prozore naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim predkitovati i 
brusiti. Posle nanošenja prvog sloja boje za metal, kitovati i 
brusiti. Obojiti drugi put bojom za metal, u tonu po izboru 
Investitora. U cenu je uračunat sav materijal, rad, alat i skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 30      

    

6 Čišćenje fasade objekta. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 10      

    

7 Bojenje zidova, stubova i plafona disperzivnim bojama. Sve 
površine brusiti, gipsovati, neutralizovati i impregnirati. Predbojiti 
disperzionom bojom prvi put i ispraviti toniranim disperzionim 
kitom. Bojiti disperzivnom bojom prvi i drugi put. Boja i ton po 
izboru Investitora. U cenu je uračunat sav potreban materijal, rad, 
alat i pomoćna skela.   
Obračun po m2 izvedene pozicije. m2 200      

    

8 Izrada molerskih tehnika zidova, stubova i plafona tipa: Špatulat, m2 10        
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Natur beton, Marmorino isl... U cenu je uračunat sav potreban 
materijal, rad, alat i skela. 
Obračun po m2 izvedene pozicije. 

  
UKUPNO:   

    

XIII RAZNI RADOVI 
 
  

    

1 Završno čišćenje objekta i pranje prozora, vrata i podova nakon 
završetka svih radova i montaţe nameštaja. U ukupnu površinu 
uračunato je i čišćenje stepeništa, prilaza, terasa, podruma i sl. i 
neće se posebno naplaćivati. 
Obračun po m2 neto površine poslovnog prostora, jedanput bez 
obzira na broj čišćenja. m2 100      

    

  
UKUPNO:   

    

 RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I 
KANALIZACIJE 

 
  

    

XIV KANALIZACIJA 
 
  

    

1 Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cevi od tvrdog 
polivinilhlorida, zajedno sa fasonskim komadima i materijalom za 
spajanje. Postaviti samo ispravne cevi i fasonske komade, koji 
imaju dokaze o kvalitetu. Revizione komade pravilno dihtovati sa 
poklopcima i gumenim dihtunzima.   
Obračuva se i plaća po m' motirane i ispitane mreţe, mereno po 
osovini cevi i fazonskih komada.     

    

  fi 160 m 30        
  fi 110 m 50         
  fi 75 m 20          
  fi 50 m 10          
2 Zamena slivnika. Nabavka i montaţa podnih slivnika sa svim 

materijalom za spajanje i sa svim potrebnim radovima na 
demontazi i vracanju u prvobitno stanje. 
Plaća se po komadu montiranog slivnika.     

    

  fi 50 kom. 5          
  fi 70 kom. 5        
3 Nabavka i montaţa gume ispod VC šolje. 

Plaća se po montiranom komadu kom. 10      
    

4 Demontaţa kanalizacionih cevi svih profila. 
Plaća se po m' demontirane cevi. m 50      
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UKUPNO:   

    

XV VODOVOD 
 
  

    

1 Nabavka i ugradnja polipropilenskih vodovodnih cevi 
 
Obračunava se i plaća po metru duţnom montirane vodovodne 
cevi.     

    

  fi 32x4.5 unutrašnji prečnik 23.0 m' 50         
  fi 25x3.5 unutrašnji prečnik 18.0 m' 40          
  fi 20x2.8 unutrašnji prečnik 14.4 m' 30          
2 Nabavka i ugradnja ravnih propusnih ventila 

 
Plaća se po komadu montiranog ventila.     

    

  fi 32 kom 5          
   fi 25 kom. 5         
  fi 20 kom. 5          
  fi 15 kom. 5         
3 Nabavka i ugradnja ravnih propusnih ventila sa ogrankom za 

praţnjenje 
 
Plaća se po komadu montiranog ventila.     

    

  fi 32 kom 5          
  fi 25 kom. 5          
  fi 20 kom. 5         
  fi 15 kom. 5          
4 Zamena vetila. Nabavka i ugradnja propusnih ventila za uzidanje 

sa kapom, sa svim potrebnim radovima na demontazi postojeceg 
i vracanju u prvobitno stanje. 
Plaća se po komadu montiranog ventila.     

    

  fi 20 kom. 5          
  fi 15 kom. 5         
5 Nabavka i ugrdnja ugaonih "EK" ventila sa kapom 

 
Plaća se po komadu montiranog ventila. kom. 10      

    

6 Nabavka i ugradnja termičke izolacije slično tipu "plamafleh" 
 
Obračunava se i plaća po m' montirane izolacije.     

    

  fi 32 m' 5          
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  fi 25 m' 5          
  fi 20 m' 5         
  fi 15 m' 5          
7 Demontaţa postojeće mreţe 

 
Plaća se po metru duţnom cevi. m' 30     

    

  
UKUPNO:   

    

XVI SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR 
 
  

    

1 WC šolje 
 
Izvršiti nabavku i montaţu engleskog klozeta: 
 
- šolju od fajansa bele boje sa gumenim umetkom izmeĎu šolje i 
poda, koja mora odgovarati JUS.U.Nr.120. 
 
- klozetsku dasku sa poklopcem od pune plastike, 'Talenika" ili 
odgovarajuće. 
 
- olovnu cev koja se umeće izmeĎu izlivnog grla šolje i livene 
kanalizacione cevi. 
 
- niski ispirač tipa "fontana" ili odgovarajuće povezan sa šoljom 
plastičnom cevi 032 mm sa obujmicom i gumenim odbojnikom. 
B571. 
 
Plaća se po montiranom komadu.     

    

  a) tip "Simplon" kom. 2         
  b) tip "Baltik" kom. 2          
2 Nabavka i ugradnja drţača toalet papira 

 
Obračunava se i plaća po montiranom komadu. kom. 2      

    

3 Nabavka i ugradnja umivaonika sa sifonom 
 
Obračunava se i plaća po montirano komadu.     

    

  a)veličina 59x49 cm kom. 3          
  b) pikolo kom. 2          
4 Nabavka i ugradnja baterija za umivaonik 

 
Obračunava se i plaća po montiranom komadu.     
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  a) stojeća sa dve cevi kom. 5         
  b) stojeća sa tri cevi kom. 5          
  c)zidna kom. 5         
5 Nabavka i ugradnja ogledala dim 40x60 cm 

 
Plaća se po montiranom komadu. kom. 1      

    

6 Nabavka i ugradnja pisoara komplet sa svom armaturom. kom. 2          
7 Nabavka i ugradnja električnog bojlera sa cevima itd. 

 
Plaća se po montirano komadu.     

    

  akumulacioni 50 l kom. 2          
  akumulacioni 80 l kom. 1          
  protočni bez pritiska niskomontaţni i visokomontaţni 5 l kom. 2          
  protočni bez pritiska niskomontaţni i visokomontaţni 10 l kom. 2          
8 Demontaţa sanitarne opreme sa pripadajućim priborom 

 
Plaća se po demontiranom komadu.     

    

  WC šolja kom. 5          
  Umivaonik kom. 5         
  Pisoar kom. 3          
  Bojler kom. 5          
  

UKUPNO:   
    

XVII RAZNI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA 
 
  

    

1 Odgušivanje kanalizacije čas 5          
2 Zamena brinoks creva kom 10          
3 Popravka vodokotlića (zvono, ventil) kom 10          
4 Zamena sifona kom 10          
5 Odgušivanje VC šolje kom 10          
6 Odgušivanje slivnika kom 10          
7 Odgušivanje sifona umivaonika, sudopere i kade kom 10         
8 Zamena zaptivnih guma na kadi, WC šolji, umivaoniku, sudoperi kom 20          
9 Zamena hidrantskog ventila kom 5          

10 Remont muljne pumpe sa svim potrebnim rezervnim delovima kompl. 1          
  

UKUPNO:   
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XVIII RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA 
 
  

    

  SVETILjKE 
 
Svetiljke su ugraĎene u spušteni plafon, pričvršćene na tavanicu, 
zid ili konstrukciju objekta na način uslovljen konstrukcijom 
svetiljke ili pomoću specificiranog nosećeg pribora. U sastavu 
pozicija svetiljki je i konstrukcija za vešanje svetiljki koja se 
rešava na licu mesta. Sve svetiljke za sijalice sa usijanim vlaknom 
moraju biti snabdevene sa navojnim "E" grlom. Sve svetiljke za 
fluorescentne cevi moraju imati drţače cevi i predspojne sprave u 
spoju koji je označen kod svake svetiljke kao i potreban broj 
priključnih stezaljki za monofazno oţičenje. Za svaku projektom 
predviĎenu svetiljku dat je kraći opis. Napon napajanja svetiljki je 
230V 50Hz.     

    

1 Isporuka i ugradnja fluosvetiljke označene sa 4 fluo cevi 4x18W u 
kapacitivnom spoju. Svetiljke su ugradne sa paraboličnim sjajnim 
rasterom, kompetno sa fluocevima starterima, i priborom za 
vešanje. kom 15   

    

2 Isporuka i ugradnja fluosvetiljke sa 4 fluo cevi 4x18W u 
kapacitivnom spoju. Svetiljke su nadgradne sa paraboličnim 
sjajnim rasterom, kompletno sa fluocevima starterima i priborom 
za vešanje. kom 15      

    

3 Isporuka i ugradnja ugradne svetiljke halogene 50w 0 100 mm sa 
mogućnošću promene ugla, sa sijalicom i priborom za 
postavljanje kom 30      

    

4 Isporuka i ugradnja svetiljke, sa kućištem i difuzorom od 
poliestera i ugraĎenom aku baterijom koja obezbeĎuje 2h rada u 
slučaju nestanka mreţnog napona, sa 1 fluo cevi od 8W u zaštiti 
IP40 kom 10      

    

  Napomena: U okviru specifikacije svetiljki, specificirani su i 
svetlosni izvori i predspojne sprave.     

    

5 Isporuka i ugradnja kruţne fluosvetiljke 55W, boja 830. Svetiljka 
RING 155/830 BSS kom 20      

    

6 Isporuka i ugradnja panik svetiljke TWINS LED LVNO3W 
LVPO3W LVP-60-12 kom 10      

    

7 Isporuka i ugradnja LED 3,5W/830, halogene svetiljke, fiksne bele 
GU 10 kom. 20      

    

8 Isporuka i ugradnja fluo cevi 54W, boje 840 General, svetiljke 
RegentNo Limit 1 1200 Regent No Limit 1600 kom. 5      

    

9 Isporuka i ugradnja neonke FT5 490W/840 4000Kelvin General 
Electric kom. 10      
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10 Isporuka i ugradnja prigušnica VOSSLOH SCHWABE electronic 
ballast T5 type 154.864 lx54W VOSSLOH SCHWABE electronic 
ballast T5 T8 type ELX c 424.379 3x24W VOSSLOH SCHWABE 
electronic ballast TC DEL/TEL type ELXc 226.878 VOSSLOH 
SCHWABE electronic ballast T5 type ELXc 414.242 4x14W 
VOSSLOH SCHWABE electronic ballast T8/TC-L type EL 
Xe258.222 ili odgovarajuće kom. 30      

    

11 Instalaciona jednopolna sklopka, 10A kom 20          
12 Priključnica dvopolna, 16A, 220V, 50,Hz sa zaštitnim kontaktom 

(dva modula) bela kom 30      
    

13 Pregibni prekidač (KIP) sa signalnom svetiljkom 16A, 250V kom 20          
14 Isporuka i ugradnja dvopolnog utikača (viljuška) kom 20          
15 Razvodna kutija za rigips         
  06Omm kom 25          
  078mm kom 25          

16 PVC kanalice za ugradnju kablova, dimenzija         
  30x20 mm m 50          
  40x20 mm m 50          
  100x60 mm m 50          

17 Samolepljiva PVC kanalica dimenzija 40/16 za ugradnju kablova 
za radna mesta, m 30      

    

18 Priključnica dvopolna, 16A, 220V 50Hz, sa zaštitnim kontaktom, 
za ugradnju u zid ili panel, sa poklopcem - OG kom 20      

    

19 Razvodna kutija, sa šest uvoda, PVC, postavljene u spuštenoj 
tavanici, na zidu ili regalima kom 10      

    

20 Produţni kabl sa šest utikačkih mesta koji se montira na radni sto         
  3m kom 10     
  5m. kom 10          

21 Isporuka i ugradnja OG razvodne kutije kom 10          
22 Montaţa trofazne priključnice za ugradnju 

 
16A220V kom 10      

    

23 Montaţa monofazne šuko utikačke viljuške "JI"         
  16A 220V kom 10         

24 Montaţa trofazne utikačke viljuške tipa "L" 3 ' 
 
380V 16A kom 5      

    

25 Kablovi izvedeni ţilama od bakra, za izradu instalacije 
unutrašnjeg osvetljenja i priključnica. Kablovi su postavljeni po     
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regalima, u instalacionim PVC cevima ispod završne obrade zida, 
panela i poda, odnosno po zidu na obujmicama. U cenu uračunati 
i rad na postavljanju kablova na 
 
zahtevanom mestu. Kablovi i provodnici su sledećih tipova i 
preseka: 

  PPOO-U, 5x4 mm2 m 20          
  PPOO-U, 5x2.5 mm2 m 20          
  PPOO-U, 3x2.5 mm2 m 20          
  PPOO-U, 3x1.5 mm2 m 20          
  PP-U, 5x6 mm2 m 20          
  PP-U, 5x4 mm2 m 20         
  PP-U, 5x2.5 mm2 m 20          
  PP-U, 3x2.5 mm2 m 20         
  PP-U, 3x1.5 mm2 m 20          
  PP-J, 3x2.5 mm2 m 20          
  PP-J, 3x1.5 mm2 m 20          
  

UKUPNO:   
    

XIX RADIJATORSKO GREJANJE 
 
  

    

1 Ispuštanje vode iz instalacije radijatorskog grejanja, uz zatvaranje 
odgovarajućih ventila u kotlarnici ili podstanici Radni čas 25      

    

2 Demontaţa postojećih radijatorskih baterija do 10 članaka 
sastavljenih od člankastih rebara(gusanih), zajedno sa 
pripadajućom armaturom, konzolama i nosačima kom 5      

    

3 Demontaţa postojećih radijatorskih baterija preko 10 članaka 
sastavljenih od člankastih rebara(gusanih), zajedno sa 
pripadajućom armaturom, konzolama i nosačima kom 5      

    

4 Sečenje postojećih radijatorskih veza i dela cevne mreţe uraĎene 
od crnih čeličnih cevi dimenzije od 0 21,3 do 0 48,3 plaća se po 
duţnom metru m 5      

    

5 Sečenje postojećih radijatorskih veza i dela cevne mreţe uraĎene 
od crnih čeličnih cevi dimenzije preko 0 48,3 plaća se po duţnom 
metru m 5      

    

6 Demontaţa postojeće cirkulacione pumpe, dimenzije do N040 
plaća se po komadu kom 2      

    

7 Demontaţa postojeće cirkulacione pumpe, dimenzije preko N040 
plaća se po komadu kom 2      

    

8 Demontaţa postojeće cevne armature (prolazni ventili, kom 2          
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regulacioni ventili, hvatači nečistoće, nepovratni ventili, sigurnosni 
ventili) dimenzije do N040, plaća se po komadu 

9 Demontaţa postojeće cevne armature (prolazni ventili, 
regulacioni ventili, hvatači nečistoće, nepovratni ventili, sigurnosni 
ventili) dimenzije preko N040, plaća se po komadu kom 2      

    

10 Ponovna montaţa gusanih demontiranih radijatora,(do 10 
članaka) zajedno sa ugradnjom novih konzola i nosača kom 5      

    

11 Ponovna montaţa gusanih demontiranih radijatora,(preko 10 
članaka) zajedno sa ugradnjom novih konzola i nosača kom 5      

    

12 Punjenje instalacije vodom sa ispitivanjem na nepropusnost paušalno 3          
13 Nabavka, transport i ugradnja cirkulacione pumpe, komplet sa 

priborom i materijalom za spajanje i zaptivanje. Karakteristike 
pumpe su:     

    

  N025 kom. 1          
  N032 kom. 1         

14 Nabavka i ugradnja radijatorskih ventila za jednocevno grejanje 
sa termostatskom glavom, zajedno sa uronskom cevi duţine 2/3 
duţine radijatora i sa blindom izmeĎu prvog i drugog 
članka.Dimenzija ventila je     

    

  R15 kom 5          
15 Nabavka i ugradnja ravne loptaste slavine za rad sa toplom 

vodom sa navojem, komplet sa materijalom za spajanje i 
zaptivanje, dimenzija:     

    

  R20 kom. 5          
16 Nabavka i ugradnja radijatorskih ventila, pravi ili ugaoni, 

dimenzija:     
    

  N015 kom. 5     
  N020 kom. 5     

17 Nabavka i ugradnja zatvarajućih navijaka, pravi ili ugaoni, 
dimenzija:     

    

  N015 kom. 5     
  N020 kom. 5     

18 Nabavka i ugradnja radijatorskih odzračnih ventila, dimenzije 
 
HOIO kom. 15     

    

19 Nabavka i ugradnja slavine za punjenje i praţnjenje sa kapom i 
lancem, dimenzije 
 
N015 kom. 10      

    

20 Nabavka i ugradnja radijatorske redukcije i čepova za livene kom. 30          
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radijatore, dimenzije 
 
N032 

21 Nabavka i ugradnja radijatorske spojnice za livene radijatore, 
dimenzije 
 
N032 kom. 20      

    

22 Nabavka i ugradnja dihtunga od klingerita, dimenzije         
  N025 kom. 30     
  N032 kom. 30     

23 Nabavka i ugradnja radijatorske konzole za livene radijatore kom. 10          
24 Nabavka i ugradnja radijatorskih drţača za livene radijatore kom. 10          
25 Nabavka i ugradnja radijatorske redukcije i čepovi za 

aluminijumske radijatore, dimenzije 
 
N032 kom. 25      

    

26 Nabavka, transport i ugradnja električnih panelnih radijatora         
  600 W sa MT kom. 2     
  800 W sa ET kom. 2     
  1500 Wca ET kom. 2     
  2000 W sa ET kom. 2     

27 Nabavka i ugradnja termomanometra za opseg merenja 0-120o 
C; 0-6 bara kom 3      

    

28 Isporuka i montaţa stojećih konzola za nošenje radijatora VOH 
350 koji se oslanjaju samo na pod komp 10      

    

29 Isporuka i montaţa odzračnih slavinica na radijatorima 
 
DN 15 (1/2") komp 15      

    

30 Čelične crne cevi prema JUS C.B5.021 i JUS C.B5.221, zajedno 
sa vešaljkama, lukovima, materijalom za varenje, spajanje i 
zapativanje. Dimenzije cevi su:     

    

  O 21,3 h 2,65 m 1     
  0 26,9 h 2,65 m 10     
  0 33,7 h 3,25 m 10     
  0 42,4 h 3,25 m 5     
  0 48,3 h 3,25 m 5     

31 Kuglasta slavina sa navojem, dimenzije         
  N015 kom 5     
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  N020 kom 5     
  N025 kom 5     
  N032 kom 5     
  N040 kom 5     

32 Regulacioni ventil sa kosim sedištem, sa priključcima za 
diferencijalni manometar i slavinicama za ispust vode, dimenzije     

    

  N015 kom 3     
  N020 kom 3     
  N025 kom 3     
  N032 kom 3     
  N040 kom 3     

33 Isporuka i montaţa kugla ventila navojnog 
 
DN 25(1") kom 3     

    

34 Isporuka i montaţa hvatača nečistoće za vodu navojnog DN 25 
(1") 
Obračun po kom. kom 3      

    

35 Isporuka i montaţa cirkulacione pumpe za vruću vodu do 110°C 
proizvod "Grundfos" ili odgovarajuća     

    

  tip: UP Basic 25-6  kom 1     
36 Isporuka i montaţa slavine za punjenje i praţnjenje sa lancem i 

čepom komplet sa nepovratnim ventilom 
 
DN 15 (1/2") kom 3     

    

37 Isporuka i montaţa termometra za vodu 0 - 120° S 
 
Obračun po kom. kom 3      

    

38 Izolacija cevne mreţe plamafleh-om d=13 mm 
 
Obračun po m' m' 10     

    

39 Čišćenje i dva puta miniziranje cevi bojom postojanom na radnoj 
temperaturi m1 15      

    

40 Bojenje svih vidno poloţenih radijator cevi, u dva premaza bojom 
postojanom na radnoj temperaturi. m1 15     

    

41 Prateći graĎevinski radovi prouzrokovani montaţom opreme i 
instalacije, kao što su probijanje i štemovanje otvora za prolaz 
cevi i drugo paušalno  3      

    

42 Ispitivanje instalacije na pritisak. Po završenom ispitivanju 
skidanje radijatora i praţnjenje kompletne instalacije - hladna 
proba paušalno  1     

    



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.1/2019– 

Радови - Радови на текућем одржавању објеката 

62/74 

  

 

 
43 Ponovna montaţa radijatora, punjenje instalacije i puštanje 

instalacije u rad - topla proba. paušalno  1      
    

  
UKUPNO:   

    

  
UKUPNO od I do XIX :   

    

 

 

 

 
 

 

Датум                           Понуђач 

         

_____________________________         ________________________________ 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА  

 
 

Позиција ОПИС Укупна цена у дин.  

без ПДВ-а 

Укупна цена у дин.  

са ПДВ-ом 

 

1 2 3 4 

I RUŠENjE I DEMONTAŢA   

II ZIDARSKI RADOVI   

III TESARSKI RADOVI   

IV KROVOPOKRIVAČKI RADOVI   

V KERAMIČARSKI RADOVI   
VI PODOPOLAGAČKI RADOVI   
VII STAKLOREZAČKI RADOVI   
VIII IZOLATERSKI RADOVI   

IX LIMARSKI RADOVI   

X BRAVARSKI RADOVI   

XI GIPSARSKI RADOVI   
XII MOLERSKO FARBARSKI RADOVI   
XIII RAZNI RADOVI   
XIV KANALIZACIJA   

XV VODOVOD   

XVI SANITARNI OBJEKTI I PRIBOR   

XVII RAZNI RADOVI - VODOVOD I KANALIZACIJA   
XVIII RADOVI NA ELEKTROINSTALACIJAMA   
XIX RADIJATORSKO GREJANJE   

  

УКУПНО: 

  

 

Датум                           Понуђач 

         

_____________________________         ________________________________ 
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Напомене:  

Образац структура понуђене цене понуде понуђач мора да попуни и потпише. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац структура понуђене цене  потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац структура понуђене цене. 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

1. у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

2. у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке; 

3. у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену 

без ПДВ-а  са траженим количинама  
4. у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити 

јединичну цену са ПДВ-ом  са траженим количинама; 
 

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

У табели збирна рекапитулација: 

1. у колони 3. уписати уписати укупну цену без ПДВ-а за тражени предмет набавке; 

2. у колони 4. уписати уписати укупну цену са ПДВ-а за тражени предмет набавке. 

 

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 1.3.1/2019– 

Радови - Радови на текућем одржавању објеката 

65/74 

  

 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
  
 

Закључен дана ____________ између уговорних страна: 

 

Наручиоца: Библиотека града Београда; 

са седиштем у Београду, улица: Кнез Михаилoва бр. 56 

ПИБ: 100147595, Матични број: 07023715 

Број рачуна:  840-502664-98 и 

840-502668-86 Назив банке: Управа за трезор 

Телефон: 011 2024 094 Телефакс: 011 2024 094 

кога заступа Јасмина Нинков, директор 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

и 

 

__________________________________________________________________________ 

са седиштем у __________________, улица _____________________________________ 

ПИБ:______________________ Матични број:____________________ 

Број рачуна:________________________ Назив банке:_____________________________              

Телефон:_______________ Телефакс:______________ 

Кога заступа: _________________________________________________ 

(у даљем тексту: Извођач) 
 
 

Основ Уговора: 
 

Јавна набавка радова у отвореном поступку бр. 1.3.1/2019 – Радови на текућем 

одржавању објеката. 

Број и датум Одлуке о додели уговора : _____________ од ___________ године 

(Попуњава наручилац). 

Понуда изабраног Понуђача бр. : ___________  од __________ године (Попуњава 

наручилац). 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је извођење радова на текућем одржавању објеката у мрежи 

Библиотеке града Београда (у даљем тексту: радови), у свему према понуди Извођача 

заведеној код Наручиоца под бројем /од/ 2019. године (у даљем тексту: понуда) и Техничкој 

спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог Уговора. 

 

Извођач се обавезује да ће уговорне обавезе извршити са подизвођачима/ члановима 

групе понуђача:  

1. ____________________________________________________________,  

2. ____________________________________________________________, 

3. ____________________________________________________________,  
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(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "подизвођачима", ако 

наступа са подизвођачима прецртати "члановима групе понуђача" и попунити 
податке). 

 

ВРЕДНОСТ РАДОВА  

 

Члан 2. 
 Уговорне стране су сагласне да ће се радови на текућем одржавању објеката из члана 

1. овог уговора изводити према јединичним ценама које су дате у Понуди Извођача из члана 

1. овог Уговора, фиксне су и не могу се мењати током периода важења овог Уговора.  

 Укупна вредност овог Уговора износи _________________ динара, (попуњава 

Наручилац), без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом, што представља 

процењену вредност јавне набавке јер Наручилац није у могућности да прецизно утврди 

обим и количину радова за све позиције из понуде.  

 У јединичне цене из става 1. овог члана Уговора урачунати су следећи трошкови: цена 

материјала, резервних делова, долазак у објекат Наручиоца, извршења посла, трошкови, 

горива, транспорт алата, људи, опреме за заштиту на раду, заштита подова, намештаја и 

столарије ПВЦ фолијом, измештање намештаја неопходно за извођење радова и враћање 

истог на првобитно место, евентуално ангажовање специјалне радне машине, употреба скела, 

завршно чишћење простора и сви други зависни трошкови које Извођач има у реализацији 

предметне јавне набавке.  

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 3. 
  Наручилац ће вршити плаћање на основу достављених фактура за изведене радове, 

преносом средстава на текући рачун Извођача број__________________, 

код__________________________банке.  

 Рок плаћања износи најдуже 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема 

исправне фактуре.  

 Рачуни се достављају на адресу Наручиоца: Библиотека града Београда, Кнез 

Михаилова бр. 56, Београд, уз обавезно навођење на рачуну броја Уговора под којим је 

заведен код Наручиоца.  

 Извођач се обавезује да рачун у року од три радна дана oд дана регистровања фактуре 

у Централном регистру фактура, достави на плаћање Наручиоцу, а у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (,,Службени гласник 

РС бр. 119/12,68/15 и 113/17).  

 Уз фактуру за изведене радове, Извођач је у обавези да достави радни налог, потписан 

од стране одговорног лица унутрашње јединице Наручиоца и овлашћеног радника Извођача. 

Обавезе плаћања које по овом Уговору доспевају у 2020. години биће реализоване 

највише до износа средстава која ће за ове намене бити одобрена  у 2020. години.  

У случају да финансијска средства не буду одобрена за ове намене у 2020. години, 

Уговор престаје да важи због немогућности преузимања уговорних обавеза од стране 

Наручиоца, без права Извођача на накнаду штете.   

 

МЕСТО, РОК И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА  

 

Члан 4. 
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 Извођач се обавезује да сукцесивно, током периода важења Уговора, изводи радове из 

члана 1. овог Уговора у објектима Наручиоца наведеним у Техничкој спецификацији 

Конкурсне документације која чини саставни део овог Уговора.  

 

Члан 5. 
 Извођач се обавезује да започне извођење радова из члана 1. овог уговора, у року од 

најдуже 3 (три) дана од дана пријема писаног позива овлашћеног лица Наручиоца, упућеног 

електронском поштом или телефаксом.   

 Извођење радова на текућем одржавању у објектима наручиоца врши се по правилу 

након радног времена Наручиоца (радно време наручиоца је од 8:00 до 16:00 часова) и 

викендом, осим у случајевима хитних интервенција и уколико овлашћено лице Наручиоца у 

писаном захтеву наведе другачије.  

 У случају хитних интервенција (хаварије и други хитни случајеви), Извођач се 

обавезује да започне извођење радова у року од најдуже од 5 (пет) сати од пријема позива 

овлашћеног лица  Наручиоца.  

 Под хитним интервенцијама подразумевају се активности предвиђене чланом 59. 

Законом о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016), које се 

без одлагања извршавају ради заштите живота и здравља људи, њихове сигурности, заштите 

имовине од оштећења и довођење зграде, њених делова, уређаја, инсталација и опреме у 

стање исправности, употребљивости и сигурности. 

 

Члан 6. 
 Наручилац ће Извођачу доставити писани захтев за извођење радова (електронским 

путем, факсом).  

 Извођач је у обавези да приликом сваког појединачног извођења радова текућег 

одржавања отвори радни налог, у који ће уписати врсту радова, место и датум извођења 

радова, врсту и количину утрошеног материјала и резервних делова, а који ће након 

изведених радова оверити и потписати одговорно лице унутрашње јединице наручиоца у 

којој се изводе радови и овлашћени радник понуђача.  

 Извођач ће оверен и потписан Радни налог доставити уз фактуру за изведене радове, 

на начин дефинисан у члану 3. став 3. овог Уговора. 

 

Члан 7. 
 Извођач је у обавези да:  

- изводи радове у складу са важећим законским прописима, нормативима и стандардима, чија 

је примена обавезна при  извођењу наведених радова;  

- се придржава свих мера заштите на раду прописаним Законом о безбедности и здрављу на 

раду („Службени гласник РС“број 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон);  

- обезбеди да се, у току извођења радова, врши несметано обављање послова наручиоца;  

- уграђује резервне делове и материјал који одговарају прописаним стандардима;  

- благовремено предузима мере за сигурност објекта, радова, опреме, уређаја и инсталација, 

запослених, пролазника и околине;  

- уредно одржава простор у којем изводи радове;  

- помери и изнесе намештај из просторија са враћањем истог по окончању извођења радова;  

- води евиденцију о изведеним радовима и уграђеним резервним деловима и материјалу;  

- гарантује квалитет изведених радова у складу са прописима, стандардима, техничким 

нормама и нормама квалитета који важе за ову врсту радова;  

- о свом трошку изврши све поправке оштећених места, ако дође до оштећења током 

извођења радова, тако да те поправке не утичу на извођење радова;  
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- за све нејасноће у току извођења радова консултује наручиоца, као и да наручиоцу омогући 

контролу количине и квалитета употребљеног материјала и резервних делова.  

 

ГАРАНТНИ РОК  

Члан 8. 
 Гарантни рок за изведене радове износи ____ месеци (не краћи од 24 месеци) од дана 

извршења посла.  

 Гарантни рок за уграђени материјал и резервни део је гарантни рок назначен од стране 

произвођача, рачунајући од дана извршене уградње.  

 Испоручени и уграђени резервни делови морају бити нови и оригинални, у 

оригиналним фабричким паковањима, са приложеном декларацијом и припадајућим 

гарантним листом.  

 Уколико се у гарантном року утврди недостатак, Извођач је у обавези да исти отклони 

о свом трошку, у року од 3 (три) радна дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца. 

 

УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 9. 

 Уколико Извођач не приступи извођењу радова  у уговореном року из члана 5. став 1. 

и 3. овог Уговора, под условом да до тога није дошло кривицим Наручиоца нити услед 

дејства више силе, сагласан је да Наручиоцу плати на име уговорне казне износ од 0,2 % 

дневно од укупне вредности наручених радова, односно Наручилац има право да за 

обрачунати износ уговорне казне умањи исплату износа испостављеног рачуна Извођача.  

Умањење износа испостављеног рачуна извршиће се на основу извештаја лица 

Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза из члана 1. овог 

Уговора. 

Уговорна казна из става 1. овог члана уговора почиње да се рачуна од првог наредног 

дана од дана истека уговореног рока за испуњење уговорене обавезе и рачуна се до дана 

испуњења уговорене обавезе, а најдуже до дана у коме вредност обрачунате уговорне казне 

достигне 10% укупне вредности свих наручених радова.  

Уколико Извођач уопште не изврши уговорну обавезу, Нручилац има право да за 

сваки појединачни случај наплати уговорну казну у висини од 10% укупне вредности свих 

наручених радова у претходном месецу.  

Право Наручиоцана наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева 

накнаду штете. 

 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

Члан 10. 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 
Извођач је дужан да, у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу, 

оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без жираната у корист 

наручиоца. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење-

писмо, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", насловљеним на наручиоца, у износу од 

10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана 

дужим од истека уговорне обавезе у целости.  

Уз меницу мора бити достављена потврда са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као 

доказ да је меница регистрована, оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке коју Извођач наводи у меничном овлашћењу-писму.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 

на снази.  
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 У случају да Извођач не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 

закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорних обавеза,  или 

уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац  ће 

активирати наведено средство финансијског обезбеђења. 

Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 

уговор, уколико Извођач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој 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. У том случају наручилац неће активирати средство 

финансијског обезбеђења.  

По извршењу уговорних обавеза Извођача, средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла ће на захтев Извођача бити враћено. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.   

 Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду 

штете. 

Меница мора бити оверена у складу са статусном документацијом и потписана 

оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање 

средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно потписивање, 

као на депо картону, морају бити најмање два потписника).  

Менично овлашћење које прати меницу мора бити оверено у складу са статусном 

документацијом и потписано оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су 

потписала меницу.  

 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА  

Члан 11. 
Извођач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона, без одлагања писаним 

путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка 

јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин прописан 

Законом. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 12. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране  и важи годину 

дана од дана ступања на снагу.  

Утрошком средстава за предметне радове по овом уговору, пре истека рока из става 1. 

овог члана, овај Уговор престаје да важи, о чему Наручилац обавештава Извођача.  

 

Члан 13. 
Свака уговорна страна може раскинути овај Уговор у случају неиспуњења обавеза 

друге уговорне стране. Неиспуњење обавезе постоји: кад уговорна обавеза није испуњена, 

кад је делимично испуњена, као и кад је испуњена али не онако како је то уговором 

предвиђено.  

Уговорна страна која раскида Уговор мора о раскиду обавестити другу уговорну 

страну, обавештењем у писаној форми путем поште, препоручено, са повратницом или 

електронским путем (имејл).  
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Члан 14. 

Свака уговорна страна може отказати Уговор.  

Уговорне стране су сагласне да отказни рок у случају из става 1. овог члана Уговора 

износи 30 дана и тече од дана достављања писаног обавештења o отказу и доказа о његовој 

оправданости.  

Уколико било која уговорна страна откаже уговор без оправданог, односно 

објективног и доказивог разлога друга уговорна страна има право да на име неоправданог 

отказа наплати 10% од укупне вредности уговора. 

 

 

Члан 15. 
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима и других важећих прописа Републике Србије из области која је 

предмет овог Уговора.  

 

Члан 16. 
 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду. 

 

 

Члан 17. 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку уговорну 

страну. 

 

 

    ИЗВОЂАЧ                        НАРУЧИЛАЦ 

           Библиотека града Београда 

            Јасмина Нинков, директор  

  

___________________________    __________________________ 

 

 

Напомена: 
Модел уговора понуђач попуњава и потписује, чиме потврђује да је сагласан са  

његовом садржином. 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, 

у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити и потписати  модел уговора. 

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем.  
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

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

____________________________________________________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 

набавку радова бр. 1.3.1/2019 – Радови на текућем одржавању објеката, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

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

складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/2015 и 41/19). 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

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

јавне набавке радова, бр. 1.3.1/2019 – Радови на текућем  одржавању објеката, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

Понуђач ______________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке радова бр. 1.3.1/2019 – Радови на текућем  одржавању 

објеката, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

 

 

 

          Датум             Понуђач 

 

________________                                            __________________ 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

ПОНУЂАЧА - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 

 

 

 

 

Понуђач _________________________________________________________ изјављује, под  

  (уписати назив понуђача) 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу:  

 

- да поседујемо - користимо средства и опрему за личну заштиту на раду, да су запослени 

обучени за њено коришћење као и да ће их користити у раду;  

 

-да ћемо поступати у свему у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду 

(„Службени гласник РС“ бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 др. закон), а нарочито у складу са 

одредбама чл. 18, 21, 23, 24 и 29, као и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на 

привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/09, 95/10 и 

98/18). 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 

Напомена: Уколико понуду подноси са подизвођачем , Изјава мора бити потписана  

oд стране овлашћеног лица понуђача.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                             Потпис овлашћеног лица: 

Датум:_____________                                                   _______________________             

 

 

 

 

 


