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НАБАВКА – 

 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  НА  ДОГРАДЊИ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ 

ОБЈЕКТА, ИРИГ-СЕЛИШТЕ 

 
 
 
 

                                                                         бр. 01/19 

 
 
 

 
 

Позив и конкурсна 

документацијаобјављени на 

ПЈН и интернет страни 

наручиоца: 

 

  16.07 .2019.год. 

Рок за достављање понуда:    01.08. 2019.год.  до  10,00 

Датум отварања понуда:    05.08.2019.год.   у    11,00 

 
 
 

јул  2019. година 

  
 
 
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, 

у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 

86/15),  Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 02/19 од  15.07.2019.г. и Решења о образовању 

Комисије за јавну набавку број  сл/19 од  15.07.2019.г.,  припремљена је: 
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

 за  набавку – 

„Извођење радова на доградњи постојећег стамбеног објекта, Ириг-  

Селиште“ 

 
 бр. 01/19 

 
 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 

 

 

 

 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

4. 

III Техничка документација и планови  24. 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

 

 

25. 

V Критеријуми за доделу уговора 31. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 32. 

VII Модел уговора 62. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 75. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О  НАБАВЦИ  
 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

ПГ Мирослав  Ковачевић, Ириг, ул. Ђоке Шундуковића 85  ,www.vinarijakovacevic.com 
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 Предмет набавке- радови: 
„Извођење радова на доградњи постојећег стамбеног објекта, Ириг-Селиште“ 

 

– Ознака из општег речника набавки: 

    -45262800- радови на доградњи зграда 

 

Партије 
Предмет набавке није обликован по партијама 

 

Врста поступка набавке: Предметна набавка спроводи се у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 
Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума: 

Поступак  јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

 

Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: У предметном поступку није у питању 

резервисана јавна набавка 

 

Напомена уколико се спроводи електронска лицитација: У предметном поступку се не спроводи  

електронска лицитација. 

 

Контакт:  Sasa IL  063/1101480;         e-mail: sasa@vinarijakovacevic.com 

                 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
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    Предмет набавке је: у свему према следећој спецификацији: „Извођење радова на доградњи  

постојећег стамбеног објекта, Ириг- Селиште 

Редн

и 

број 

 

              ОПИС 

Јед. 

мере 

Количина 

 

1. ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ-КУЋА  

 

                       I    ЗЕМЉАНИ РАДОВИ,  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ И РУШЕЊА 

1. Рушење постојеће кровне конструкције, зидова на 

спрату и пробијање отвора у зидовима, са одвозом 

шута на депонију 

Paušal  

2. Машинско чишћење терена и скидање 

површинског слоја земље. Употребљив хумус, 

одвојити на посебну депонију, што улази у цену. 

Вишак земље утоварити на камион и одвести на 

градску депонију. Обрачун по m3 скинуте земље. 

m3 11,00 

3. Машински  ископ земље III категорије са одвозом. 

Ископ извести према пројекту и датим котама. 

Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. 

Земљу извести на градилишну депонију, а 

евентуални вишак утоварити на камион и одвести 

на градску депонију.  Обрачун по m3 земље, мерено 

урасло. 

m3 15,14 

4. Набавка и разастирање природног и испраног 

речног шљунка у слоју дебљине d=10cm, као 

тампонског слоја испод АБ темеља, са набијањем и 

ваљањем до потребне збијености. Тампонски слој 

набити и фино испланирати са толеранцијом по 

висини +/-1cm. Обрачун по m2 

m2 102,50 

5. Планирање земље за израду дна темеља. Све 

површине грубо и фино испланирати са тачношћу 

од+/-2cm. У цену улази и попуњавање и набијање, 

односно скидање земље и извоз на градилишну 

депонију. Обрачун по m2 планиране површине. 

m2 102,50 

                  

                      II      ЗИДАРСКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Зидање зидова опеком у продужном малтеру 

размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. 

По завршеном зидању спојнице очистити до 

дубине 2 cm. Забатни зидови се изводе са 

украсним елементима по пројекту. У цену улази и 

помоћна скела. Обрачун по m3 зида, отвори се 

одбијају. 

m3 40,07 

 

2. 

Зидање преградних зидова d=12cm пуном опеком у 

продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити 

на пола опеке, а везу са осталим зидовима на 

правилан начин. По завршеном зидању спојнице 

очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун 

по m2 зида, отвори се одбијају 

m2 28,30 

3. Зидање преградних зидова d=25 cm пуном опеком у 

продужном малтеру размере 1:2:6. Превез радити 

на пола опеке, а везу са осталим зидовима на 

m3 15,63 
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правилан начин. По завршеном зидању спојнице 

очистити. У цену улази и помоћна скела. Обрачун 

по m2 зида, отвори се одбијају. 

4. Зидање  трослојног монтатног једноструког 

димњака од готових елемената, пречника 

димњачког канала 20 cm. Преко темеља монтирати 

димњак. Шамотну димњачку цев смакнути за 16,5 

cm у односу на блок омотача, подбетонирањем прве 

цеви. Цеви димњака спајати са продужним 

малтером размере л :2:6, преко овлатене цеви. Ако 

се за гориво употребљава плин или слично 

употребити специјалан кит отпоран на киселине, 

преко суве и обрисане цеви. Дебљина споја цеви је 

7 mm. Дебљина споја блокова омота-а је 10 mm. На 

саставима блокова омотача око цеви омотати 

дилатационо уже од минералне вуне, са преклопом 

од 5 cm. Уţе од минералне вуне омотати око 

прикључка за димњачка вратанца и сваког 

прикључка да се омогући дилатација, односно да 

димњачка цев ради независно од омотача. У.отвор 

за пролаз димњака кроз међуспратне конструкције 

између блокова 

m 1 7,40 

 

5. 

Малтерисање кречним малтером у два слоја, 

справљеним са гашеним кречом. Пре малтерисања 

површине очистити и испрскати разређеним 

малтером. Први слој, грунт, радити кречним 

малтером размере 1:3 дебљине слоја до 2 cm од 

просејаног шљунка, "јединице" и гашеног креча, 

одлежалог најмање 30 дана. Креч растворити у води 

и процедити кроз густо сито, да не дође до 

"кокичења" и додати песак. Малтер стално мешати 

да се кречно млеко не издвоји. Малтер нанети преко 

подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог 

слоја. Други слој, размере 1:3, справити са ситним 

и чистим песком, без примеса муља и органских 

материја. Пердашити уз квашење и глачање малим 

пердашкама. Омалтерисане површине морају бити 

равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 

Малтер квасити да не дође до брзог сушења и 

"прегоревања". Обрачун по m2 малтерисане 

површине 

m2 181,64 

 

6. 

Израда рабициране и пердашене цементне 

кошуљице, дебљине 5 cm. Подлогу пре наношења 

кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу 

справити са просејаним шљунком "јединицом", 

размере 1:3. Кошуљицу армирати рабиц плетивом, 

постављеним у средини слоја. Горњу површину 

кошуљице равно испердашити и неговати док не 

очврсне. Обрачун по m2 кошуљице. 

m2 143,00 

                           

               III    БЕТОНСКИ  И  АБ   РАДОВИ 

 

1. 

Израда армирано бетонских темеља И темељних 

зидова  марке МБ 20. Израдити оплату и темеље 

армирати по пројекту, детаљима и статичком 

m3 25,50 
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прорачуну. Бетонирање радити преко претходно 

разастртог и набијеног шљунка дебљине слоја 10 

cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У 

цену улази и оплата. Обрачун по m3 темеља. 

 

2. 

Израда армирано бетонских стубова, вертикалних и 

хоризонталних серклажа марке МБ 20. Израдити 

оплату и стубове и серклаже армирати по детаљима 

и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати 

по прописима. У цену улазе и оплата , подупирачи 

и помоћна скела. Обрачун по m3 . 

 

m3 
 

8,90 

 

3. 

Израда полумонтажне таванице, типа"Ферт", 

дебљине16+4 cm. Ослонце ребара изравнати 

цементним малтером. Свако ребро мора бити 

наслоњено минимум 5cm на ослонац и арматура 

препуштена још 10cm. Поставити ребро за 

укрућење, за распоне веће од 3m. Ребро за укрућење 

се обрачунава посебно. Плочу и ребро армирати по 

пројекту и детаљима. Пре бетонирања извршити 

прање ослонаца. Бетонирати бетоном марке МБ30 

са истовременим бетонирањем серклажа и греда 

скривених у равни. Ценом је обухваћена оплата, 

скела, подупирачи, као и арматура ФЕРТ гредица. 

Остала потребна арматура у складу са статичким 

прорачуном се посебно обрачунава. Оплата мора 

остати најмање 14 дана. Обрачун по m2 таванице. 

m2 78,55 

 

4. 

Израда армирано бетонске подне плоче, дебљине 10 

cm, марке МБ 20. Плоча се армира арматурном 

мрежом Q188. Бетон уградити и неговати по 

прописима. Обрачун по m2 изливене плоче. 

m2 87,40 

 

5. 

Постављање глатке И ребрасте арматуре пресека до 

Ø 12 mm. Арматуру уградили према пројекту и 

статиĉким детаљима. Обраĉун по kg арматуре. 

kg 980,00 

 

6. 

Постављање мреţасте арматуре ČBM 500/560. 

Арматуру оĉистити, исећи савити и уградити према 

пројекту и статиĉким детаљима.  Обраĉун по kg 

арматуре. 

kg 240,00 

 

IV     ТЕСАРСКИ  И  ПОКРИВАЧКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Израда вишеводне кровне конструкције од суве 

јелове грађе. Кров са баџама израдити у свему 

према пројекту и детаљима. На местима ослонаца 

дрвених греда поставити слој Крабероида и греде 

анкеровати. Урадити све прописане тесарске везе 

кровних елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 

завртњева, кламфи и слично. Обрачун по m2 

хоризонталне пројекције крова. 

m2 92,30 

 

2. 

Летвисање крова летвама 24/48 mm, на размаку од 

23 cm за покривање фалц  црепом.  Летвисање 

извести сувим, правим и квалитетним јеловим 

летвама, оптималне дужине. Обрачун по m2 мерено 

по косини 

m2 116,32 

 

3. 

Постављање дашчане подлоге преко кровне 

конструкције са постављањем фолије. Даске 

дебљине 24 mm од суве, праве и квалитетне јелове 

m2 116,32 
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даске, оптималне дужине поставити на додир и 

заковати. Обрачун по m2 постављене површине. 

 

4. 

Постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити 

раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и 

постављање слемена и грбина од слемењака у 

продужном малтеру. Обрачун по m2 постављене 

површине. 

m2 116,32 

 

V      ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

 

1. 

Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, 

поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 

cm, дебљине 0,60 mm. Опшивање извести по 

пројекту, детаљима и упутству пројектанта. 

Обрачун по m1 кровне ивице. 

m 1 51,00 

 

2. 

Опшивање увале, иксне, поцинкованим лимом, 

развијене ширине (РШ) 40 cm, дебљине 0,60 mm. 

Увалу извести по детаљима и упутству пројектанта. 

Испод лима поставити слој "Изолим" траке, који 

улази у цену опшивања. Обрачун по m1 увале. 

 

m 1 

 
15,00 

 

3. 

Израда и монтажа висећих полукружних олука од 

поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 cm, 

ширине олука 10 cm и дебљине 0,60 mm. Олуке 

спајати нитнама, једноредно са максималним 

размаком 3 cm и летовати калајем од најмање 40%. 

Држаче висећих олука урадити од поцинкованог 

флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука 

нитнама Ø 4 mm, на размаку до 80 cm. Обрачун по 

m1 висећег олука. 

m 1 16,50 

 

4. 

Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, 

развијене ширине (РШ) до 33 cm, Ø 10 cm, дебљине 

лима 0,60 mm. Делови олучних цеви морају да улазе 

један у други минимум 50 mm и да се залетују 

калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са 

држачима поставити на размаку од 200 cm. Преко 

обујмица поставити украсну траку. Цеви морају 

бити удаљене од зида минимум 20 mm. Завршетак 

олучне цеви по детаљу. Обрачун по m1 олучне цеви. 

m 1 7,00 

 

VI      ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ 

 

  1. 

Израда хидроизолације преко бетонске подлоге 

(зид+под). Изолацију радити преко потпуно суве и 

чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети 

четком или прскањем, на температури вишој од 10 

степени. Варење битуменских трака извести 

загревањем траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем битуменске масе 

површине која се лепи и слепљивањем сопственом 

масом за подлогу. Траку залепити целом 

површином, са преклопима 10 cm, посебну пажњу 

посветити варењу спојева. Хидроизолацију извести 

од следећих слојева: - хладан премаз битулитом "А" 

- Кондор 4, варен за подлогу - Кондор 4, варен за 

претходни слој и померен за 50 cm. - два слоја 

полиетиленске фолије, URSA SECO 500   (као 

m2 87,22 
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опција може се користити и друга врста изолације, 

Драмин, Сика...) Обрачун по m2 изолације. 

2. ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ- ПОДРУМ 

 

I    ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

1. 

Машинско чишћење терена и скидање 

површинског слоја земље. Употребљив хумус, за 

завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што 

улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. Обрачун по m3 

скинуте земље. 

m3 15,92 

 

2. 

Машински и ручни ископ земље III категорије са 

одвозом. Ископ извести према пројекту и датим 

котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно 

нивелисати. Земљу извести на градилишну 

депонију, а евентуални вишак утоварити на камион 

и одвести на градску депонију.  Обрачун по m3 

земље, мерено урасло. 

m3 450,00 

 

3. 

 

Набавка и разастирање природног и испраног 

речног шљунка у слоју дебљине d=10cm, као 

тампонског слоја испод подне плоче и темеља, са 

набијањем и ваљањем до потребне збијености. 

Тампонски слој набити и фино испланирати са 

толеранцијом по висини +/-1cm. Обрачун по m2 

набијеног шљунка. 

m2 159,37 

4. Насипање и набијање земље из ископа преко 

сводова подрума, у слојевима до потребне 

збијености. 

m3 95,00 

                      II      ЗИДАРСКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Зидање лукова пуном опеком у продужном 

малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити 

водом. Редове зидати са правилним превезима и 

спојницама уз помоћ водице. По завршеном 

зидању оћистити спојнице и опеку, У цену улазе и 

оплата са ременатама, подупираћи и помоћна 

скела. Обрачун по m3 лукова. 

m3 2,50 

 

2. 

Зидање зидова, d=25 cm , пуном опеком у 

продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку пре 

уградње квасити водом. Зидове радити са 

правилним слогом. Спојнице оћистити до дубине  

2 cm. У цену улази и помоћна скела. Обраћун по 

m2 зида, отвори се одбијају.у свему према пројекту 

m3 236,00 

 

3. 

Зидање сводова пуном опеком у продужном 

малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити 

водом. Редове зидати са правилним превезима и 

спојницама. По завршеном зидању очистили 

спојнице и опеку. У цену улазе и оплата са 

ременатама. подупираћи и помоћна скела. Обрачун 

по m3 сводова. 

m3 21,00 

 

4. 

Зидање заштитног зида за хидроизолацију d=12 

cm, пуном опекому продужном малтеру. Фугне се 

дерцују. Обрачун по m2 

m2 195,00 

III    БЕТОНСКИ  И  АБ   РАДОВИ 
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1. 

Израда подлоге од мршавог бетона, дебљине 5 cm, 

марке МБ 15. Горњу површину бетонске подлоге 

изравнати, а бетон неговати. Обрачун по m2 

подлоге. 

m2 155,00 

 

2. 

Израда армирано бетонских темеља марке МБ 20. 

Темеље армирати по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. Бетонирање радити преко 

претходно разасутог шљунка дебљине слоја 10 cm. 

Бетон уградити и неговати по прописима. У цену 

улазе и арматура и тампон шљунка. Обрачун по m3 

темеља. 

m3 52,00 

 

3. 

Израда армирано бетонске подне плоче d=10 cm 

марке МБ 20. Израдити оплату и плочу армирати са 

AM Q188. Бетонирање радити преко претходно 

разастртог и набијеног шљунка дебљине слоја 10 

cm. Бетон уградити и неговати по прописима. У 

цену улазе и оплата. Обрачун по m2 плоче. 

m3 155,00 

 

4. 

Заливање сводова од опеке  бетоном d=10 cm. У 

цену урачунати и армирање арматурном мрежом 

Q188 

m3 22,00 

 

5. 

Израда армирано бетонске  плоче изнад подрума у 

равни са тереном, дебљине 15 cm, марке МБ 20. 

Бетон уградити и неговати по прописима. У цену 

урачуната и арматура (Р 400/500 90 kg/m3 бетона). 

Обрачун по m3 изливене плоче. 

m3 24,00 

 

6. 

Израда слоја за пад од мршавог бетона, армирано са 

АМ Q84,просечне дебљине 10 cm, марке МБ 15. 

Горњу површину бетонске подлоге изравнати, а 

бетон неговати. У цену урачунати и арматурну 

мрежуОбрачун по m2 подлоге. 

m2 159,37 

 

7. 

Израда армирано бетонских стубова, вертикалних и 

хоризонталних серклажа марке МБ 20. Израдити 

оплату и стубове и серклаже армирати по детаљима 

и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати 

по прописима. У цену улазе и оплата и арматура, 

подупирачи и помоћна скела. Обрачун по m3 . 

m3 9,50 

 

                                             III     ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Израда хидроизолације преко бетонске подлоге 

(зид+под). Изолацију радити преко потпуно суве и 

чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети 

четком или прскањем, на температури вишој од 10 

степени. Варење битуменских трака извести 

загревањем траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем битуменске масе 

површине која се лепи и слепљивањем сопственом 

масом за подлогу. Траку залепити целом 

површином, са преклопима 10 cm, посебну пажњу 

посветити варењу спојева. Хидроизолацију извести 

од следећих слојева: - хладан премаз битулитом "А" 

- Кондор 4, варен за подлогу - Кондор 4, варен за 

претходни слој и померен за 50 cm. - два слоја 

полиетиленске фолије, URSA SECO 500   (као 

m2 525,00 
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опција може се користити и друга врста изолације, 

Драмин, Сика...) Обрачун по m2 изолације. 

3. ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ- ЗВОНИК 
 

I    ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

1. 

Машинско чишћење терена и скидање 

површинског слоја земље. Употребљив хумус, за 

завршну обраду, одвојити на посебну депонију, што 

улази у цену. Вишак земље утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. Обрачун по m3 

скинуте земље. 

m3 4,00 

 

2. 

Машински и ручни ископ земље III категорије са 

одвозом. Ископ извести према пројекту и датим 

котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно 

нивелисати. Земљу извести на градилишну 

депонију, а евентуални вишак утоварити на камион 

и одвести на градску депонију.  Обрачун по m3 

земље, мерено урасло. 

m3 7,39 

 

3. 

Набавка и разастирање природног и испраног 

речног шљунка у слоју дебљине d=10cm, као 

тампонског слоја испод подне плоче и темеља, са 

набијањем и ваљањем до потребне збијености. 

Тампонски слој набити и фино испланирати са 

толеранцијом по висини +/-1cm. Обрачун по m2 

набијеног шљунка. 

m2 26,40 

                      II      ЗИДАРСКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Зидање зидова опеком у продужном малтеру 

размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити водом. 

По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 

2 cm. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m3 

зида, отвори се одбијају. 

m3 21,93 

 

2. 

Израда рабициране и пердашене цементне 

кошуљице, дебљине 5 cm. Подлогу пре наношења 

кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу 

справити са просејаним шљунком "јединицом", 

размере 1:3. Кошуљицу армирати рабиц плетивом, 

постављеним у средини слоја. Горњу површину 

кошуљице равно испердашити и неговати док не 

очврсне. Обрачун по m2 кошуљице. 

m2 26,60 

III    БЕТОНСКИ  И  АБ   РАДОВИ 

 

1. 

Израда армирано бетонских темеља  марке МБ 20. 

Израдити оплату и темеље армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. Бетонирање 

радити преко претходно разастртог и набијеног 

шљунка дебљине слоја 10 cm. Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену улази оплата. 

Обрачун по m3 темеља. 

m3 6,39 

 

2. 

Израда армирано бетонских стубова, вертикалних и 

хоризонталних серклажа марке МБ 32. Израдити 

оплату и стубове и серклаже армирати по детаљима 

и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати 

по прописима. У цену улази и оплата, подупирачи и 

помоћна скела. Обрачун по m3 . 

m3 3,83 
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3. 

Израда армирано бетонске подне плоче, дебљине 10 

cm, марке МБ 20. Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену урачуната. Обрачун по m2 

изливене плоче. 

m2 17,42 

 

4. 

Израда полумонтажне таванице, типа"Ферт", 

дебљине16+4 cm. Ослонце ребара изравнати 

цементним малтером. Свако ребро мора бити 

наслоњено минимум 5 cm на ослонац и арматура 

препуштена још 10 cm. Поставити ребро за 

укрућење, за распоне веће од 3м. Ребро за укрућење 

се обрачунава посебно. Плочу и ребро армирати по 

пројекту и детаљима. Пре бетонирања извршити 

прање ослонаца. Бетонирати бетоном марке МБ30 

са истовременим бетонирањем серклажа и греда 

скривених у равни. Ценом је обухваћена оплата, 

скела, подупирачи, као и арматура ФЕРТ гредица. 

Остала потребна арматура у складу са статичким 

прорачуном се посебно обрачунава. Оплата мора 

остати најмање 14 дана. Обрачун по m2 таванице. 

m2 9,17 

 

5. 

Постављање глатке ребрасте арматуре пресека до Ø 

12 mm. Арматуру уградили према пројекту и 

статичким детаљима. Обрачун по kg арматуре. 

kg 450,00 

 

6. 

Постављање мрежасте арматуре ČBM 500/560. 

Арматуру очистити, исећи савити и уградити према 

пројекту и статичким детаљима.  Обрачун по kg 

kg 80,00 

 

IV     ТЕСАРСКИ    РАДОВИ 

 

1. 

Израда четвороводне кровне конструкције од суве 

јелове грађе. Кров израдити у свему према пројекту 

и детаљима. На местима ослонаца дрвених греда 

поставити слој Крабероида и греде анкеровати. 

Урадити све прописане тесарске везе кровних 

елемената и ојачања од флах гвожђа, котви, 

завртњева, кламфи и слично. Обрачун по m2 косе 

пројекције крова. 

m2 40,40 

 

2. 

Летвисање крова летвама 24/48 mm, за покривање 

фалц  црепом.  Летвисање извести сувим, правим и 

квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. 

Претходно покуцати контралетве. Обрачун по m2 

мерено по косини крова. 

m2 40,40 

 

3. 

Постављање ОСБ плоча d=15mm преко кровне 

конструкције са постављањем паропропусне 

водонепропусне фолије. Обрачун по m2 

постављене површине. 

m2 40,40 

 

  4. 

Постављање фалцованог црепа. Цреп мора бити 

раван, неоштећен и квалитетан. У цену улазе и 

постављање слемена и грбина од слемењака у 

продужном малтеру. Обрачун по m2 постављене 

површине. 

m2 40,40 

V      ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

 

1. 

Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, 

поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 25 

cm, дебљине 0,60 mm. Опшивање извести по 

 

m 1 
21,00 
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пројекту, детаљима и упутству пројектанта. 

Обрачун по m1 кровне ивице. 

 

2. 

Израда и монтажа висећих полукружних олука од 

поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 25 cm, 

ширине олука 10 cm и дебљине 0,60 mm. Олуке 

спајати нитнама, једноредно са максималним 

размаком 3 cm и летовати калајем од најмање 40%. 

Држаче висећих олука урадити од поцинкованог 

флаха 25x5 mm и нитовати са предње стране олука 

нитнама Ø 4 mm, на размаку до 80 cm. Обрачун по 

m1 висећег олука. 

m 1 25,00 

 

3. 

Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, 

развијене ширине (РШ) до 33 cm, Ø 10 cm, дебљине 

лима 0,60 mm. Делови олучних цеви морају да улазе 

један у други минимум 50 mm и да се залетују 

калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са 

држачима поставити на размаку од 200 cm. Преко 

обујмица поставити украсну траку. Цеви морају 

бити удаљене од зида минимум 20 mm. Завршетак 

олучне цеви по детаљу. Обрачун по m1 олучне цеви. 

m 1 8,00 

VI      ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Израда хидроизолације преко бетонске подлоге 

(зид+под). Изолацију радити преко потпуно суве и 

чисте подлоге. Хладни премаз битулит "А" нанети 

четком или прскањем, на температури вишој од 10 

степени. Варење битуменских трака извести 

загревањем траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем битуменске масе 

површине која се лепи и слепљивањем сопственом 

масом за подлогу. Траку залепити целом 

површином, са преклопима 10 cm, посебну пажњу 

посветити варењу спојева. Хидроизолацију извести 

од следећих слојева: - хладан премаз битулитом "А" 

- Кондор 4, варен за подлогу - Кондор 4, варен за 

претходни слој и померен за 50 cm. - два слоја 

полиетиленске фолије, URSA SECO 500   (као 

опција може се користити и друга врста изолације, 

Драмин, Сика...) Обрачун по m2 изолације. 

m2 27,00 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 

 

 

1.Наручилац ће по писменом  захтеву понуђача  омогућити увид у пројекат за извођење предметних радова 

као и обилазак локације. 

    Изјаву понуђача о извршеном увиду у Пројектну документацију  за извођење предметних радова.Тако за 

припрему понуде, понуђачима је расположива и техничка документација, а  омогућен је и увид у постојеће 

стање(обилазак локације ) и то сваким радним даном (од објављивања позива за подношење понуда па до 

најксније 5 дана пре истека рока за подношење понуда) у времену од 8,00-13,30 часова.Изјаву понуђача 

о извршеном обилажењу локације за извођење предметних радова потписаће и представник 

наручиоца.Понуђачи су у обавези да пре увида, 2 дана раније најаве захтев за увид писменим путем на мејл:  

_ sasa@vinarijakovacevic.com _. Понуђач има обавезу да приликом израде понуде стекне целокупан увид у 

радове увидом у пројектну документацију и локацију, како касније не би дошло до непредвиђених и 

накнадних радова. Понуђач има обавезу да уочи и укаже на било какве евентуалне пропусте у пројектној 

документацији. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 

дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
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Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

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

 

Доказ за правна лица: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно извод 

из  регистра надлежног Привредног суда. 

Доказ за предузетнике: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, односно извод 

из  одговарајућег регистра 

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) ЗЈН); 

 

Доказ за правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверењe основног суда на чијем подручју се 

налази седиште домаћег правног лица, односно 

седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно 

лице није осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда 

у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала;  

3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих.   

Доказ за предузетнике и физичка лица: 

Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело 

преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 

(докази по датуму издавања не смеју бити 

старији од два месеца пре отварања понуда, 

уколико има више законских заступника дужан 

је да потврду достави за сваког законског 

заступника). 

3. 
 Докази за правна лица, предузетнике и 

физичка лица:  
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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) 

ЗЈН); 

 

• Потврда (уверење) Министарства 

финансија- Пореске управе за измирене 

доспеле порезе и доприносе и  

• потврда (уверење) надлежне управе 

локалне самоуправе за  измирене 

доспеле обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода, 

-или потврда-уверење стране државе када има 

седиште на њеној територији или 

-ако је понуђач у поступку приватизације 

доставља потврду да се налази у поступку 

приватизације Агенције за приватизацију 

(потврде по датуму издавања не смеју бити 

старије од два месеца пре отварања понуда). 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе 

из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. 

ЗЈН). 

 

ОБРАЗАЦ 5  

у конкурсној документацији 

5. 

 

Да има важећу дозволу надлежног 

органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. 

тач. 5) ЗЈН) 

 

За ову јавну набавку се не тражи испуњеност 

услова из члана 75.тачка 5) ЗЈН 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

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

поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова 

понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

1.Да је понуђач у претходне три 

године (2016., 2017. и 2018.год.),  

имао укупне приходе у висини од 

       Доказ: 

1. Извештај о бонитету за јавне набавке, који  

издаје  АПР (копија) за   2016., 2017. и   

          2018. год.  или биланс стања и успеха за    
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најмање 10.000.000,00 динара без 

ПДВ-а. 

 

2. Да понуђач  нема регистрованих 

дана неликвидности, у периоду од 6 

месеци пре објављивања Позива за 

подношење понуда односно од 

___01.07.2018. године до 

___01.07.2019.године  

 

 

           2016., 2017. и   2018. годину  са мишљењем   

           овлашћеног  ревизора  ( ако постоји 

           законска обавеза) (копије) 

2. Потврда НБС о броју дана неликвидности 

за период од _____01.07.2018.године 

01.07.2019.године.  

Уколико Извештај о бонитету не 

садржи податак о данима 

неликвидности у последњих шест 

месеци који претходе месецу у коме је 

на Порталу јавних набавки објављен 

Позив за подношење понуда, понуђач је 

дужан да достави Потврду Народне 

банке Србије да понуђач у последњих 

шест месеци који претходе месецу у 

коме је на Порталу јавних набавки 

објављен Позив за подношење понуда, 

није био неликвидан. 
Орган надлежан за издавање:НБС, 

Дирекција за регистре и принудну наплату,ул. 

Бранка Радичевића 16А, Крагујевац потврда 

се може наручити електронски, слањем 

захтева са потребним подацима о фирми и 

исказом која се потврда 

жели.Адреса:sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs  

; zahtevzapotvrde@nbs.rs.  Понуђач није у 

обавези да доставља овај доказ уколико су 

подаци јавно доступни на интернет страници 

Народне банке Србије, али у понуди мора да 

наведе интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни. 

*********************** 

 Привредни субјекти који у складу 

са Законом о рачуноводству, воде 

пословне књиге по систему простог 

књиговодства, достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и 

пореску пријаву за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од 

самосталних делатности издат од стране 

надлежног пореског органа, на чијој је 

територији регистровано обављање 

делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о 

оствареном укупном промету на 

пословном-текућем рачуну за претходне 

3(три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у 

обавези да утврђују финансијски резултат 

пословања (паушалци), достављају: 
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- потврду пословне банке о стварном 

укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске 

године. 
2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

 

Да је понуђач у предходних пет 

година, рачунајући од дана 

објављивања Позива, (2014.- 2018. 

год.), имао укупан  приход у износу 

од  најмање 15.000.000,00 динара са 

ПДВ, по основу успешно и 

квалитетно изведених радова а који 

се односе на извођење 

грађевинских и грађевинско 

занатских радова на 

реконструкцији, адаптацији, 

санацији, изградњи и доградњи 

објеката високоградње (стамбени, 

стамбено-пословни, пословни и 

јавни објекти).   

Доказ:  

1.Референц листа  о изведеним радовима 

(образац  VII.2.),  на обрасцу у  конкурсној 

     документацији  и  

2. Потврда издата од стране инвеститора 

(образац  VII.3.),    на обрасцу у  конкурсној  

    документацији  и  

      3.  Фотокопија уговора, са насловним  

           странама окончаних ситуација где се види  

           рекапитулација  радова са овереним 

           ситуацијама о изведени  радовима са 

рефернц  листе 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 Понуђач мора да 

располаже (по основу 

власништва, закупа, лизинга) 

опремом за извођење следећих 

радова: земљаних радова, радова 

на отклањању шута, зидарских 

радова, грађевинско-занатских 

радова, инсталатерских радова и 

других радова који се изводе у 

оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана 

опрема којом понуђач мора да 

располаже:  

- Камион носивости веће од 

10тона – 1 комад 

Лако доставно возило-2 комада 

- Комбинована машина – „Скип“-

1 комад 

Цеваста фасадна скела-мин 500м2 

- Маказаста радна платформа-1 

комад 

  1.  1. Попуњен, потписан и оверен Образац за  

          технички капацитет (образац бр. VII.5.), 

        2. Фотокопију саобраћајне дозволе за возило 

            за које се издаје саораћајна дозвола и  

        3. Фотокопије  књиговодствених картица  

     основних средстава или фотокопије              

пописнихлиста састављених на дан 

31.12.2018.године ( на којима ће текст 

маркером бити означена тражена техничка 

средства), а ако је опрема набављена у 

2019.године  доставити копије   рачуна о  

набављеној опреми. 

• Уколико су возила и радне машине 

у закупу или под лизингом потребно је поред  

доказа из тачке 1. и  2.,  доставити и уговор о 

закупу или уговор о лизингу “ 

  

 

Да    Да понуђач располаже са са ISO   

      сертификатима  9001, 14001 и  

      OHSAS 18001 

  Услов: сматра се да понуђач 

испуњава овај услов уколико 

располаже са ISO сертификатима  

9001,14001  и  OHSAS 18001 

Доказ: Фотокопије важећих сертификата 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
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          Да понуђачу моменту  

подношења понуде има у   радном 

односу минимално 30 запослених 

радника на неодређено  или  

одређено време  или радно 

ангажовано у складу са Законом о 

раду , од којих:  

 -  3   дипломирана инжењера 

грађевине са лиценцом 400 или 401 

или  410 или 411  ИКС  

-  ССС- грађевинске струке  - 20 

запослена лица; 

-      минимум једног   КВ тесара 

 -     минимум три  КВ зидара 
-  Возач Ц категорије - 2 запослених; 

-  Руковаоц  грађевинских машина – 

1 запослених ; 

-  ПКВ или НК радник – 23 

запослених 

- најмање 1 лице за БЗНР са 

положеним стручним испитом 
   

Докази:  

1. Попуњен, потписан и оверен Обрасце  

(образац бр.VII.4 . ),  

2. за запослене на неодређено  или  одређено 

време у складу са Законом о раду:      

   -  фотокопије обрасца пријаве осигурања-

образац М  

   -  фотокопије лиценци  ИКС са потврдама да 

је лиценца важећа за  инжењере  

      

3. за лица радно ангажована у складу са 

Законом о раду:  

  -    фотокопија уговора о радном ангажовању 

у складу са Законом о раду, 

  -    фотокопије обрасца пријаве осигурања за 

лица за која је  послодавац обавезан да 

        попуњава образац пријаве осигурања , 

  -   фотокопија лиценци  ИКС  са потврдама да 

је лиценца важећа за  инжењера   

- Уверење о положеном стручном испиту за 

БЗНР 

 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да 

испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.  

 

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

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

 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може 

пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну 

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

доказа. 

 

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

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

 

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

доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на 

интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

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

документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру 

услова јавно доступни. 

 

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

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

подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.  
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На основу члана 79. став 10. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају  докази из члана77. ЗЈН, 

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. Образац изјаве чини сасатвни део ове Конкурсне документације и дат је у делу VII.13.  

Конкурсне докуметације. 

 

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. 

 

Сходно члану 78. став 5. ЗЈН, лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом 

подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75.став1. тачка 1) 

до 3). 

   Регистар понуђача је доступан на интернет страници. 

 

Понуђач на основу члана 79. став 4. ЗЈН  није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на 

интернет старницама надлежних органа, и то: 

- извод из регистра Агенције за привредне регистре (доказ члан 75. ст 1. тач.1.), који је јавно доступан 

на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs, линк Регистри-привредна 

друштва-претрага података). 

 

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

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

током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 

 

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

 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом  

 

http://www.apr.gov.rs/
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Уколико после спроведеног рангирања понуда,две независне, одговарајуће и прихватљиве понуде 

имају једнаку понуђену цену, Нарућилац ће применити помоћни критеријум – краћи рок извођења радова, а 

уколико је једнак рок за извођење радова примениће се помоћни критеријум –дужи гарантни рок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

• Образац понуде (образац 1); 

•  Образац предмер и предрачун радова са структуром цене (образац 2 ); 

• Образац трошкова припреме понуде (образац 3  – *подноси се само ако је понуђач имао трошкове 

наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду) 

• Образац изјаве о независној понуди (образац 4 ) 

• Образац на основу члана 75. став 2. ЗЈН (образац 5) 

• Образац на основу члана 79. сатав 10. ЗЈН (образац 6 – *подноси се само ако понуђач има седиште у 

другој држави); 

• Образац изјаве да понуђач прихвата услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације ( образац 7) 
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• Референц листа понуђача о изведеним радовима ( образац 8) 

• Потврда о извршеним пословима наведеним у референц листи ( образац 9) 

• Образац за кадровски капацитет ( образац 10) 

• Образац за технички капацитет ( образац 11) 

• Изјава понуђача ( образац 13) 

• Изјава о прибављању полисе осигурања ( образац 14) 

• Изјава понуђача о посети локацији ( образац 15) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр. _________од_________ за  набавку радова ––„Извођење радова на доградњи  

постојећег стамбеног објекта, Ириг- Селиште “број 01/19, за коју је позив објављен на  интернет страници 

наручиоца дана  16.07.2019.године,  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име или скраћени назив из 

одговарајућег регистра: 
 

Адреса седишта:  
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Име особе  за контакт:  

е-маил адреса:  

Телефон:  

Фаx:  

Врста правног лица 1. микро                                           4.велико 

2. мало                                            5. физичко лице 

3. средње                                        6. јавно предузеће 

Порески број (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Број текућег рачуна и назив банке:  

Одговорно лице за потписивање уговора  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

група понуђача 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  
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 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи 

број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

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

уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка радова- „Извођење радова на доградњи  

постојећег стамбеног објекта, Ириг- Селиште 
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Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 
      

у року до 25 (двадесетпет) дана од дана испостављена 

привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене 

на основу оверене грађевинске књиге изведених радова 

и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и 

предрачунима радова из члана 1.  овог уговора, 

оверених од стране стручног надзора уз важећу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла и полису 

осигурања. 

- најмање 10% % од укупне вредности Уговора, по 

окончаној ситуацији, након достављања банкарске 

гаранције за отклањање грешака у гарантном року. 

Вредност окончане ситуације не може бити мања од 

10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

 

 

Рок важења понуде (не може бити 

краћи oд 90 дана од дана отварања 

понуда)  

 

____ дана од дана отварања понуде  

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. 

Рок за извођење радова (мах 90 

календарских дана) 

 

90  календарских  дана  од увођења извођача радова  у 

посао 

Гарантни рок за изведене радове 
 2 године, од дана примопредаје радова, (не краћи од 2 

године). За уграђене материјале и опрему важи 

гарантни року складу са условима произвођача који 

тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 

 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 

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

групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 
ОБРАЗАЦ   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА СА  СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ          

 

ИНВЕСТИТОР: ПГ  Мирослав Ковачевић, Ириг 

ОБЈЕКАТ: „Извођење радова на доградњи постојећег стамбеног објекта, Ириг- Селиште“ 

МЕСТО  :  ИРИГ 
Редн

и 

број 

 

              ОПИС 

Јед. 

мере 

Количина Цена по јед. 

мере без 

ПДВ-а 

Укупан износ 

без ПДВ-а 

 

1.   ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ-КУЋА 
 

I      ЗЕМЉАНИ РАДОВИ,  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ И РУШЕЊА 

1. Рушење постојеће кровне конструкције, 

зидова на спрату и пробијање отвора у 

зидовима, са одвозом шута на депонију 

Paušal  

  

2. Машинско чишћење терена и скидање 

површинског слоја земље. Употребљив 
m3 11,00 
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хумус, одвојити на посебну депонију, што 

улази у цену. Вишак земље утоварити на 

камион и одвести на градску депонију. 

Обрачун по m3 скинуте земље. 

3. Машински  ископ земље III категорије са 

одвозом. Ископ извести према пројекту и 

датим котама. Бочне стране правилно 

одсећи, а дно нивелисати. Земљу извести 

на градилишну депонију, а евентуални 

вишак утоварити на камион и одвести на 

градску депонију.  Обрачун по m3 земље, 

мерено урасло. 

m3 15,14 

  

4. Набавка и разастирање природног и 

испраног речног шљунка у слоју дебљине 

d=10cm, као тампонског слоја испод АБ 

темеља, са набијањем и ваљањем до 

потребне збијености. Тампонски слој 

набити и фино испланирати са 

толеранцијом по висини +/-1cm. Обрачун 

по m2 

m2 102,50 

  

5. Планирање земље за израду дна темеља. 

Све површине грубо и фино испланирати 

са тачношћу од+/-2cm. У цену улази и 

попуњавање и набијање, односно 

скидање земље и извоз на градилишну 

депонију. Обрачун по m2 планиране 

површине. 

m2 102,50 

  

 

                           Укупно земљани,  припремни радови и рушење   без ПДВ-а: 

 

                    II      ЗИДАРСКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Зидање зидова опеком у продужном 

малтеру размере 1:2:6. Опеку пре 

уградње квасити водом. По завршеном 

зидању спојнице очистити до дубине 2 

cm. Забатни зидови се изводе са 

украсним елементима по пројекту. У 

цену улази и помоћна скела. Обрачун по 

m3 зида, отвори се одбијају. 

m3 40,07 

  

 

2. 

Зидање преградних зидова d=12cm пуном 

опеком у продужном малтеру размере 

1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу 

са осталим зидовима на правилан начин. 

По завршеном зидању спојнице очистити. 

У цену улази и помоћна скела. Обрачун по 

m2 зида, отвори се одбијају 

m2 28,30 

  

3. Зидање преградних зидова d=25 cm пуном 

опеком у продужном малтеру размере 

1:2:6. Превез радити на пола опеке, а везу 

са осталим зидовима на правилан начин. 

По завршеном зидању спојнице очистити. 

У цену улази и помоћна скела. Обрачун по 

m2 зида, отвори се одбијају. 

m3 15,63 

  

4. Зидање  трослојног монтатног 

једноструког димњака од готових 
m 1 7,40 
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елемената, пречника димњачког канала 20 

cm. Преко темеља монтирати димњак. 

Шамотну димњачку цев смакнути за 16,5 

cm у односу на блок омотача, 

подбетонирањем прве цеви. Цеви 

димњака спајати са продужним малтером 

размере л :2:6, преко овлатене цеви. Ако 

се за гориво употребљава плин или 

слично употребити специјалан кит 

отпоран на киселине, преко суве и 

обрисане цеви. Дебљина споја цеви је 7 

mm. Дебљина споја блокова омота-а је 10 

mm. На саставима блокова омотача око 

цеви омотати дилатационо уже од 

минералне вуне, са преклопом од 5 cm. 

Уţе од минералне вуне омотати око 

прикључка за димњачка вратанца и сваког 

прикључка да се омогући дилатација, 

односно да димњачка цев ради независно 

од омотача. У.отвор за пролаз димњака 

кроз међуспратне конструкције између 

блокова 

 

5. 

Малтерисање кречним малтером у два 

слоја, справљеним са гашеним кречом. 

Пре малтерисања површине очистити и 

испрскати разређеним малтером. Први 

слој, грунт, радити кречним малтером 

размере 1:3 дебљине слоја до 2 cm од 

просејаног шљунка, "јединице" и гашеног 

креча, одлежалог најмање 30 дана. Креч 

растворити у води и процедити кроз густо 

сито, да не дође до "кокичења" и додати 

песак. Малтер стално мешати да се 

кречно млеко не издвоји. Малтер нанети 

преко подлоге и нарезати ради бољег 

прихватања другог слоја. Други слој, 

размере 1:3, справити са ситним и чистим 

песком, без примеса муља и органских 

материја. Пердашити уз квашење и 

глачање малим пердашкама. 

Омалтерисане површине морају бити 

равне, без прелома и таласа, а ивице 

оштре и праве. Малтер квасити да не дође 

до брзог сушења и "прегоревања". 

Обрачун по m2 малтерисане површине 

m2 181,64 

  

 

6. 

Израда рабициране и пердашене 

цементне кошуљице, дебљине 5 cm. 

Подлогу пре наношења кошуљице 

очистити и опрати. Малтер за кошуљицу 

справити са просејаним шљунком 

"јединицом", размере 1:3. Кошуљицу 

армирати рабиц плетивом, постављеним у 

средини слоја. Горњу површину 

кошуљице равно испердашити и неговати 

m2 143,00 
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док не очврсне. Обрачун по m2 

кошуљице. 

 

                                       Укупно  зидарски  радови  без ПДВ-а: 

  

III    БЕТОНСКИ  И  АБ   РАДОВИ          

 

1. 

Израда армирано бетонских темеља И 

темељних зидова  марке МБ 20. Израдити 

оплату и темеље армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. 

Бетонирање радити преко претходно 

разастртог и набијеног шљунка дебљине 

слоја 10 cm. Бетон уградити и неговати по 

прописима. У цену улази и оплата. 

Обрачун по m3 темеља. 

m3 25,50 

  

 

2. 

Израда армирано бетонских стубова, 

вертикалних и хоризонталних серклажа 

марке МБ 20. Израдити оплату и стубове 

и серклаже армирати по детаљима и 

статичком прорачуну. Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену улазе и 

оплата , подупирачи и помоћна скела. 

Обрачун по m3 . 

 

m3 
 

8,90 

  

 

3. 

Израда полумонтажне таванице, 

типа"Ферт", дебљине16+4 cm. Ослонце 

ребара изравнати цементним малтером. 

Свако ребро мора бити наслоњено 

минимум 5cm на ослонац и арматура 

препуштена још 10cm. Поставити ребро 

за укрућење, за распоне веће од 3m. Ребро 

за укрућење се обрачунава посебно. 

Плочу и ребро армирати по пројекту и 

детаљима. Пре бетонирања извршити 

прање ослонаца. Бетонирати бетоном 

марке МБ30 са истовременим 

бетонирањем серклажа и греда скривених 

у равни. Ценом је обухваћена оплата, 

скела, подупирачи, као и арматура ФЕРТ 

гредица. Остала потребна арматура у 

складу са статичким прорачуном се 

посебно обрачунава. Оплата мора остати 

најмање 14 дана. Обрачун по m2 

таванице. 

m2 78,55 

  

 

4. 

Израда армирано бетонске подне плоче, 

дебљине 10 cm, марке МБ 20. Плоча се 

армира арматурном мрежом Q188. Бетон 

уградити и неговати по прописима. 

Обрачун по m2 изливене плоче. 

m2 87,40 

  

 

5. 

Постављање глатке И ребрасте арматуре 

пресека до Ø 12 mm. Арматуру уградили 

према пројекту и статиĉким детаљима. 

Обраĉун по kg арматуре. 

kg 980,00 

  

 

6. 

Постављање мреţасте арматуре ČBM 

500/560. Арматуру оĉистити, исећи 

савити и уградити према пројекту и 

kg 240,00 
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статиĉким детаљима.  Обраĉун по kg 

арматуре. 

                                          

                                      Укупно  бетонски и АБ  радови  без ПДВ-а: 

 

IV     ТЕСАРСКИ  И  ПОКРИВАЧКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Израда вишеводне кровне конструкције 

од суве јелове грађе. Кров са баџама 

израдити у свему према пројекту и 

детаљима. На местима ослонаца дрвених 

греда поставити слој Крабероида и греде 

анкеровати. Урадити све прописане 

тесарске везе кровних елемената и 

ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, 

кламфи и слично. Обрачун по m2 

хоризонталне пројекције крова. 

m2 92,30 

  

 

2. 

Летвисање крова летвама 24/48 mm, на 

размаку од 23 cm за покривање фалц  

црепом.  Летвисање извести сувим, 

правим и квалитетним јеловим летвама, 

оптималне дужине. Обрачун по m2 

мерено по косини 

m2 116,32 

  

 

3 

Постављање дашчане подлоге преко 

кровне конструкције са постављањем 

фолије. Даске дебљине 24 mm од суве, 

праве и квалитетне јелове даске, 

оптималне дужине поставити на додир и 

заковати. Обрачун по m2 постављене 

површине. 

m2 116,32 

  

 

4. 

Постављање фалцованог црепа. Цреп 

мора бити раван, неоштећен и 

квалитетан. У цену улазе и постављање 

слемена и грбина од слемењака у 

продужном малтеру. Обрачун по m2 

постављене површине. 

m2 116,32 

  

 

                  Укупно  тесарски и покривачки   радови  без ПДВ-а: 

 

V      ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

 

1. 

Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, 

поцинкованим лимом, развијене ширине 

(РШ) 25 cm, дебљине 0,60 mm. Опшивање 

извести по пројекту, детаљима и упутству 

пројектанта. Обрачун по m1 кровне 

ивице. 

m 1 51,00 

  

 

2. 

Опшивање увале, иксне, поцинкованим 

лимом, развијене ширине (РШ) 40 cm, 

дебљине 0,60 mm. Увалу извести по 

детаљима и упутству пројектанта. Испод 

лима поставити слој "Изолим" траке, који 

улази у цену опшивања. Обрачун по m1 

увале. 

 

m 1 

 
15,00 

  

 

3. 

Израда и монтажа висећих полукружних 

олука од поцинкованог лима, развијене 

ширине (РШ) 25 cm, ширине олука 10 cm 

и дебљине 0,60 mm. Олуке спајати 

m 1 16,50 
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нитнама, једноредно са максималним 

размаком 3 cm и летовати калајем од 

најмање 40%. Држаче висећих олука 

урадити од поцинкованог флаха 25x5 mm 

и нитовати са предње стране олука 

нитнама Ø 4 mm, на размаку до 80 cm. 

Обрачун по m1 висећег олука. 

 

4. 

Израда и монтажа олучних поцинкованих 

цеви, развијене ширине (РШ) до 33 cm, Ø 

10 cm, дебљине лима 0,60 mm. Делови 

олучних цеви морају да улазе један у 

други минимум 50 mm и да се залетују 

калајем од најмање 40%. Поцинковане 

обујмице са држачима поставити на 

размаку од 200 cm. Преко обујмица 

поставити украсну траку. Цеви морају 

бити удаљене од зида минимум 20 mm. 

Завршетак олучне цеви по детаљу. 

Обрачун по m1 олучне цеви. 

m 1 7,00 

  

 

                                                    Укупно  лимарски  радови  без ПДВ-а: 

 

VI      ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ 

 

  1. 

Израда хидроизолације преко бетонске 

подлоге (зид+под). Изолацију радити 

преко потпуно суве и чисте подлоге. 

Хладни премаз битулит "А" нанети 

четком или прскањем, на температури 

вишој од 10 степени. Варење 

битуменских трака извести загревањем 

траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем битуменске 

масе површине која се лепи и 

слепљивањем сопственом масом за 

подлогу. Траку залепити целом 

површином, са преклопима 10 cm, 

посебну пажњу посветити варењу 

спојева. Хидроизолацију извести од 

следећих слојева: - хладан премаз 

битулитом "А" - Кондор 4, варен за 

подлогу - Кондор 4, варен за претходни 

слој и померен за 50 cm. - два слоја 

полиетиленске фолије, URSA SECO 500   

(као опција може се користити и друга 

врста изолације, Драмин, Сика...) 

Обрачун по m2 изолације. 

m2 87,22 

  

 

                                                    Укупно  изолатерски  радови  без ПДВ-а: 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ- КУЋА 

I          ЗЕМЉАНИ РАДОВИ,  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ И РУШЕЊА  

II        ЗИДАРСКИ   РАДОВИ  

III      БЕТОНСКИ  И  АБ   РАДОВИ  

IV      ТЕСАРСКИ  И  ПОКРИВАЧКИ   РАДОВИ  
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V        ЛИМАРСКИ  РАДОВИ  

VI      ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ  

 

УКУПНО ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ- КУЋА 

 без ПДВ-а: 

 

 

                                  2. ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ- ПОДРУМ 

 

I    ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

1. 

Машинско чишћење терена и скидање 

површинског слоја земље. Употребљив 

хумус, за завршну обраду, одвојити на 

посебну депонију, што улази у цену. 

Вишак земље утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. Обрачун по 

m3 скинуте земље. 

m3 15,92 

  

 

2. 

Машински и ручни ископ земље III 

категорије са одвозом. Ископ извести 

према пројекту и датим котама. Бочне 

стране правилно одсећи, а дно 

нивелисати. Земљу извести на 

градилишну депонију, а евентуални 

вишак утоварити на камион и одвести на 

градску депонију.  Обрачун по m3 земље, 

мерено урасло. 

m3 450,00 

  

 

3. 

 

Набавка и разастирање природног и 

испраног речног шљунка у слоју дебљине 

d=10cm, као тампонског слоја испод 

подне плоче и темеља, са набијањем и 

ваљањем до потребне збијености. 

Тампонски слој набити и фино 

испланирати са толеранцијом по висини 

+/-1cm. Обрачун по m2 набијеног 

шљунка. 

m2 159,37 

  

 

4. 

Насипање и набијање земље из ископа 

преко сводова подрума, у слојевима до 

потребне збијености. 

m3 95,00 

  

 

                                                   Укупно  земљани   радови  без ПДВ-а: 

 

                                                                II      ЗИДАРСКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Зидање лукова пуном опеком у 

продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку 

пре уградње квасити водом. Редове 

зидати са правилним превезима и 

спојницама уз помоћ водице. По 

завршеном зидању оћистити спојнице и 

опеку, У цену улазе и оплата са 

ременатама, подупираћи и помоћна 

скела. Обрачун по m3 лукова. 

m3 2,50 

  

 

2. 

Зидање зидова, d=25 cm , пуном опеком у 

продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку 

пре уградње квасити водом. Зидове 

m3 236,00 
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радити са правилним слогом. Спојнице 

оћистити до дубине  

2 cm. У цену улази и помоћна скела. 

Обраћун по m2 зида, отвори се одбијају.у 

свему према пројекту 

 

3. 

Зидање сводова пуном опеком у 

продужном малтеру размере 1:2:6. Опеку 

пре уградње квасити водом. Редове 

зидати са правилним превезима и 

спојницама. По завршеном зидању 

очистили спојнице и опеку. У цену улазе 

и оплата са ременатама. подупираћи и 

помоћна скела. Обрачун по m3 сводова. 

m3 21,00 

  

 

4. 

Зидање заштитног зида за 

хидроизолацију d=12 cm, пуном опекому 

продужном малтеру. Фугне се дерцују. 

Обрачун по m2 

m2 195,00 

  

 

                                                 Укупно  зидарски  радови  без ПДВ-а: 

 

                                                        III    БЕТОНСКИ  И  АБ   РАДОВИ 

 

1. 

Израда подлоге од мршавог бетона, 

дебљине 5 cm, марке МБ 15. Горњу 

површину бетонске подлоге изравнати, а 

бетон неговати. Обрачун по m2 подлоге. 

m2 155,00 

  

 

2. 

Израда армирано бетонских темеља марке 

МБ 20. Темеље армирати по пројекту, 

детаљима и статичком прорачуну. 

Бетонирање радити преко претходно 

разасутог шљунка дебљине слоја 10 cm. 

Бетон уградити и неговати по прописима. 

У цену улазе и арматура и тампон 

шљунка. Обрачун по m3 темеља. 

m3 52,00 

  

 

3. 

Израда армирано бетонске подне плоче 

d=10 cm марке МБ 20. Израдити оплату и 

плочу армирати са AM Q188. Бетонирање 

радити преко претходно разастртог и 

набијеног шљунка дебљине слоја 10 cm. 

Бетон уградити и неговати по прописима. 

У цену улазе и оплата. Обрачун по m2 

плоче. 

m3 155,00 

  

 

4. 

Заливање сводова од опеке  бетоном d=10 

cm. У цену урачунати и армирање 

арматурном мрежом Q188 

m3 22,00 

  

 

5. 

Израда армирано бетонске  плоче изнад 

подрума у равни са тереном, дебљине 15 

cm, марке МБ 20. Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену урачуната 

и арматура (Р 400/500 90 kg/m3 бетона). 

Обрачун по m3 изливене плоче. 

m3 24,00 

  

 

6. 

Израда слоја за пад од мршавог бетона, 

армирано са АМ Q84,просечне дебљине 

10 cm, марке МБ 15. Горњу површину 

бетонске подлоге изравнати, а бетон 

m2 159,37 
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неговати. У цену урачунати и арматурну 

мрежуОбрачун по m2 подлоге. 

 

7. 

Израда армирано бетонских стубова, 

вертикалних и хоризонталних серклажа 

марке МБ 20. Израдити оплату и стубове 

и серклаже армирати по детаљима и 

статичком прорачуну. Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену улазе и 

оплата и арматура, подупирачи и помоћна 

скела. Обрачун по m3 . 

m3 9,50 

  

 

                                       Укупно  бетонски и АБ  радови  без ПДВ-а: 

 

                                                      IV     ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Израда хидроизолације преко бетонске 

подлоге (зид+под). Изолацију радити 

преко потпуно суве и чисте подлоге. 

Хладни премаз битулит "А" нанети 

четком или прскањем, на температури 

вишој од 10 степени. Варење 

битуменских трака извести загревањем 

траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем битуменске 

масе површине која се лепи и 

слепљивањем сопственом масом за 

подлогу. Траку залепити целом 

површином, са преклопима 10 cm, 

посебну пажњу посветити варењу 

спојева. Хидроизолацију извести од 

следећих слојева: - хладан премаз 

битулитом "А" - Кондор 4, варен за 

подлогу - Кондор 4, варен за претходни 

слој и померен за 50 cm. - два слоја 

полиетиленске фолије, URSA SECO 500   

(као опција може се користити и друга 

врста изолације, Драмин, Сика...) 

Обрачун по m2 изолације. 

m2 525,00 

  

 

                                              Укупно  изолатерски  радови  без ПДВ-а: 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ- ПОДРУМ 

I          ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

II        ЗИДАРСКИ   РАДОВИ  

III      БЕТОНСКИ  И  АБ   РАДОВИ  

IV       ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ  

УКУПНО ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ- ПОДРУМ 

без ПДВ-а: 

 

 

3.  ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ- ЗВОНИК 

 
I    ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

 

1. 

Машинско чишћење терена и скидање 

површинског слоја земље. Употребљив 
m3 4,00 
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хумус, за завршну обраду, одвојити на 

посебну депонију, што улази у цену. 

Вишак земље утоварити на камион и 

одвести на градску депонију. Обрачун по 

m3 скинуте земље. 

 

2. 

Машински и ручни ископ земље III 

категорије са одвозом. Ископ извести 

према пројекту и датим котама. Бочне 

стране правилно одсећи, а дно 

нивелисати. Земљу извести на 

градилишну депонију, а евентуални 

вишак утоварити на камион и одвести на 

градску депонију.  Обрачун по m3 земље, 

мерено урасло. 

m3 7,39 

  

 

3. 

Набавка и разастирање природног и 

испраног речног шљунка у слоју дебљине 

d=10cm, као тампонског слоја испод 

подне плоче и темеља, са набијањем и 

ваљањем до потребне збијености. 

Тампонски слој набити и фино 

испланирати са толеранцијом по висини 

+/-1cm. Обрачун по m2 набијеног 

шљунка. 

m2 26,40 

  

 

                                                      Укупно  земљани   радови  без ПДВ-а: 

 

II      ЗИДАРСКИ   РАДОВИ 

 

1. 

Зидање зидова опеком у продужном 

малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње 

квасити водом. По завршеном зидању 

спојнице очистити до дубине 2 cm. У цену 

улази и помоћна скела. Обрачун по m3 

зида, отвори се одбијају. 

m3 21,93 

  

 

2. 

Израда рабициране и пердашене 

цементне кошуљице, дебљине 5 cm. 

Подлогу пре наношења кошуљице 

очистити и опрати. Малтер за кошуљицу 

справити са просејаним шљунком 

"јединицом", размере 1:3. Кошуљицу 

армирати рабиц плетивом, постављеним у 

средини слоја. Горњу површину 

кошуљице равно испердашити и неговати 

док не очврсне. Обрачун по m2 

кошуљице. 

m2 26,60 

  

 

                                                  Укупно  зидарски  радови  без ПДВ-а: 

 

III    БЕТОНСКИ  И  АБ   РАДОВИ 

 

1. 

Израда армирано бетонских темеља  

марке МБ 20. Израдити оплату и темеље 

армирати по пројекту, детаљима и 

статичком прорачуну. Бетонирање радити 

преко претходно разастртог и набијеног 

шљунка дебљине слоја 10 cm. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У 

m3 6,39 
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цену улази оплата. Обрачун по m3 

темеља. 

 

2. 

Израда армирано бетонских стубова, 

вертикалних и хоризонталних серклажа 

марке МБ 32. Израдити оплату и стубове 

и серклаже армирати по детаљима и 

статичком прорачуну. Бетон уградити и 

неговати по прописима. У цену улази и 

оплата, подупирачи и помоћна скела. 

Обрачун по m3 . 

m3 3,83 

  

 

3. 

Израда армирано бетонске подне плоче, 

дебљине 10 cm, марке МБ 20. Бетон 

уградити и неговати по прописима. У 

цену урачуната. Обрачун по m2 изливене 

плоче. 

m2 17,42 

  

 

4. 

Израда полумонтажне таванице, 

типа"Ферт", дебљине16+4 cm. Ослонце 

ребара изравнати цементним малтером. 

Свако ребро мора бити наслоњено 

минимум 5 cm на ослонац и арматура 

препуштена још 10 cm. Поставити ребро 

за укрућење, за распоне веће од 3м. Ребро 

за укрућење се обрачунава посебно. 

Плочу и ребро армирати по пројекту и 

детаљима. Пре бетонирања извршити 

прање ослонаца. Бетонирати бетоном 

марке МБ30 са истовременим 

бетонирањем серклажа и греда скривених 

у равни. Ценом је обухваћена оплата, 

скела, подупирачи, као и арматура ФЕРТ 

гредица. Остала потребна арматура у 

складу са статичким прорачуном се 

посебно обрачунава. Оплата мора остати 

најмање 14 дана. Обрачун по m2 

таванице. 

m2 9,17 

  

 

5. 

Постављање глатке ребрасте арматуре 

пресека до Ø 12 mm. Арматуру уградили 

према пројекту и статичким детаљима. 

Обрачун по kg арматуре. 

kg 450,00 

  

 

6. 

Постављање мрежасте арматуре ČBM 

500/560. Арматуру очистити, исећи 

савити и уградити према пројекту и 

статичким детаљима.  Обрачун по kg 

kg 80,00 

  

 

                                        Укупно  бетонски и АБ  радови  без ПДВ-а: 

 

IV     ТЕСАРСКИ    РАДОВИ 

 

1. 

Израда четвороводне кровне 

конструкције од суве јелове грађе. Кров 

израдити у свему према пројекту и 

детаљима. На местима ослонаца дрвених 

греда поставити слој Крабероида и греде 

анкеровати. Урадити све прописане 

тесарске везе кровних елемената и 

ојачања од флах гвожђа, котви, завртњева, 

m2 40,40 
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кламфи и слично. Обрачун по m2 косе 

пројекције крова. 

 

2. 

Летвисање крова летвама 24/48 mm, за 

покривање фалц  црепом.  Летвисање 

извести сувим, правим и квалитетним 

јеловим летвама, оптималне дужине. 

Претходно покуцати контралетве. 

Обрачун по m2 мерено по косини крова. 

m2 40,40 

  

 

3. 

Постављање ОСБ плоча d=15mm преко 

кровне конструкције са постављањем 

паропропусне водонепропусне фолије. 

Обрачун по m2 постављене површине. 

m2 40,40 

  

 

  4. 

Постављање фалцованог црепа. Цреп 

мора бити раван, неоштећен и квалитетан. 

У цену улазе и постављање слемена и 

грбина од слемењака у продужном 

малтеру. Обрачун по m2 постављене 

површине. 

m2 40,40 

  

 

                                                       Укупно тесарски радови  без ПДВ-а: 

  

 

V      ЛИМАРСКИ  РАДОВИ 

 

1. 

Опшивање кровних ивица, ветерлајсни, 

поцинкованим лимом, развијене ширине 

(РШ) 25 cm, дебљине 0,60 mm. Опшивање 

извести по пројекту, детаљима и упутству 

пројектанта. Обрачун по m1 кровне 

ивице. 

 

m 1 
21,00 

  

 

2. 

Израда и монтажа висећих полукружних 

олука од поцинкованог лима, развијене 

ширине (РШ) 25 cm, ширине олука 10 cm 

и дебљине 0,60 mm. Олуке спајати 

нитнама, једноредно са максималним 

размаком 3 cm и летовати калајем од 

најмање 40%. Држаче висећих олука 

урадити од поцинкованог флаха 25x5 mm 

и нитовати са предње стране олука 

нитнама Ø 4 mm, на размаку до 80 cm. 

Обрачун по m1 висећег олука. 

m 1 25,00 

  

 

3. 

Израда и монтажа олучних поцинкованих 

цеви, развијене ширине (РШ) до 33 cm, Ø 

10 cm, дебљине лима 0,60 mm. Делови 

олучних цеви морају да улазе један у 

други минимум 50 mm и да се залетују 

калајем од најмање 40%. Поцинковане 

обујмице са држачима поставити на 

размаку од 200 cm. Преко обујмица 

поставити украсну траку. Цеви морају 

бити удаљене од зида минимум 20 mm. 

Завршетак олучне цеви по детаљу. 

Обрачун по m1 олучне цеви. 

m 1 8,00 

  

 

                                                     Укупно лимарски радови  без ПДВ-а: 

 

                                                           VI      ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ 
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1. 

Израда хидроизолације преко бетонске 

подлоге (зид+под). Изолацију радити 

преко потпуно суве и чисте подлоге. 

Хладни премаз битулит "А" нанети 

четком или прскањем, на температури 

вишој од 10 степени. Варење 

битуменских трака извести загревањем 

траке пламеником са отвореним 

пламеном, размекшавањем битуменске 

масе површине која се лепи и 

слепљивањем сопственом масом за 

подлогу. Траку залепити целом 

површином, са преклопима 10 cm, 

посебну пажњу посветити варењу 

спојева. Хидроизолацију извести од 

следећих слојева: - хладан премаз 

битулитом "А" - Кондор 4, варен за 

подлогу - Кондор 4, варен за претходни 

слој и померен за 50 cm. - два слоја 

полиетиленске фолије, URSA SECO 500   

(као опција може се користити и друга 

врста изолације, Драмин, Сика...) 

Обрачун по m2 изолације. 

m2 27,00 

  

 

                                                Укупно изолатерски радови  без ПДВ-а: 
 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ- ЗВОНИК 

I          ЗЕМЉАНИ РАДОВИ,  ПРИПРЕМНИ  РАДОВИ И РУШЕЊА  

II        ЗИДАРСКИ   РАДОВИ  

III      БЕТОНСКИ  И  АБ   РАДОВИ  

IV      ТЕСАРСКИ    РАДОВИ  

V        ЛИМАРСКИ  РАДОВИ  

VI      ИЗОЛАТЕРСКИ   РАДОВИ  

 

УКУПНО ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ- ЗВОНИК 

 без ПДВ-а: 

 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

1       ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ-КУЋА  

2       ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ- ПОДРУМ  

3      ГРУБИ ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ- ЗВОНИК  

 

УКУПНО   без ПДВ-а 

 

 

Износ ПДВ-а, _______%, у динарима 
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Напомена: Потребан материјал за радове ће обезбедити Инвеститор 
 
 
 
У _________, _______.2019.године         (М.П.)               ______________________________ 

                                                                                    (потпис одговорног лица понуђача) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ОБРАЗАЦ 3) 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

    У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), чланом 2.став 1. тачка 6) подтачка (3) и   чланом 15. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, број 86/2015) уз понуду прилажем  

 

 

структуру трошкова припремања понуде 

 

за  набавку број 01/19 „Извођење радова на доградњи  постојећег стамбеног објекта, Ириг-Селиште и то: 

Редни 

број 

 

ВРСТА ТРОШКОВА 

ИЗНОС 

(у динарима) 

1. Трошкови прибављања средстава обезбеђења  

2. 
 

 

3.   

 

УКУПНИ трошкови без ПДВ-а 

 

ПДВ  

УКУПНИ ТРОШКОВИ СА ПДВ-ом  

 

УКУПНО СА ПДВ: 
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Напомена:Трошкове припреме понуде и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду тих трошкова. 

                   Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошковауколико 

наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца,сходно члану 

88.став 3. Закона о јвним набавкама(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који 

траже да му ихнаручилац надоканади 

- остале трошкове припреме и подношења понудесноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 

накнаду трошкова (члан 88. Став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 

и 68/2015) 

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан да му надоканади 

трошкове. 

 

 

 

 

    Датум                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

________________                                      М.П.            ____________________________ 

 
 
 
 

 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

              У складу са чланом 26.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 

и 68/2015), чланом 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елеметима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“, број 86/2015) понуђач ___________________________________________________ из 

___________________ ул.________________________________ бр.___     даје  

 

 

ИЗЈАВУ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ 

 

 

 под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду број _______  од  

_______.2019.године за  набавку  – „Извођење радова на доградњи постојећег стамбеног објекта, Ириг-

Селиште“ број 01/19-, по Позиву за подношење понуда  објављеног  на Порталу службених гласила 

Републике Србије и бази прописа и на интернет страници Општине Ириг, дана  16.07.2019.године  поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

     У супротном упознат сам да ћесходно члану 168.став 1. Тачка 2) Закона о јавним набвкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), уговор о јавној набавци бити ништаван. 
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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 референCu, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 

     

 
 

         

Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 

 

 
 

 

(ОБРАЗАЦ 5) 

 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ ПОНУДА ПОШТОВАО 

ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМАЈУ 

ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 

 

 

Назив понуђача:_____________________________________________________ 

Адреса седишта понуђача : ___________________________________________ 

Телефон :__________________________________________________________ 

Матични број : ______________________________________________________ 

Шифра делатности :__________________________________________________ 

Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________ 

 

 

 

              На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015, 68/2015), као понуђач дајем  

 

 

 

ИЗЈАВУ   
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да сам при састављању Понуде број________ за набавку : Набавка радова-„Извођење радова на  

доградњи постојећег стамбеног објекта, Ириг-Селиште“ број 01/19, поштовао обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да 

немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  подношења понуда. 

 
 
 
 
 
Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

  

 

 

(ОБРАЗАЦ  6) 

 
   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 10. ЗЈН 

 

  

 

Назив понуђача:_____________________________________________________ 

Адреса седишта понуђача : ___________________________________________ 

Телефон :__________________________________________________________ 

Матични број : ______________________________________________________ 

Шифра делатности :__________________________________________________ 

Порески идентификациони број ( ПИБ):__________________________________ 

 

 

 

 

 

              На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу  понуђач  

________________________________________ из  __________________________, ул. 

_______________________________________________ бр.____   д а ј е 

 

 

 

ИЗЈАВУ 
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да се у држави - ____________________________, у којој имам седиште не издају докази из 

члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),те исту 

оверену пред судским – управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе  

__________________ - _______________________ прилажем уз понуду за јавну набавку радова - „Извођење 

радова на доградњи постојећег стамбеног објекта, Ириг-Селиште“ (број 01/19). 

         Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве 

односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова изадти од 

стране надлежних органа државе где имам седиште.  

 

 
 
Датум                                                      М.П.           ____________________________ 

________                                                                         (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

OСТАЛИ ОБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ 
 
 

(ОБРАЗАЦ 7) 
 
 

    ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ   ПРИХВАТА УСЛОВЕ ИЗ  ПОЗИВА ЗА  

             ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  И  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

  

Понуђач      ____________________________________________________________изјављује  

да у потпуности прихвата све услове наведене у позиву за подношење понуда и конкурсној  

документацији Наручиоца за  набавку бр 01/19_– Набавка радова  –„Извођење радова на  

доградњи постојећег стамбеног објекта, Ириг, Селиште, к.п.87“ за коју је Позив за подношење понуда 

објављен на  интернет страници www.vinarijakovacevic.com 
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место________                                                            М.П.                   потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава 

понуђач и лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ОБРАЗАЦ 8) 
РЕФЕРЕНЦ  ЛИСТА ПОНУЂАЧА О  ИЗВЕДЕНИМ  РАДОВИМА 

 

Да је понуђач у предходних пет година, рачунајући од дана објављивања Позива, (2014.- 2018. год.), имао 

укупан приход у износу од  најмање 15.000.000,00 динара са ПДВ, по основу успешно и квалитетно изведених 

радова а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова на реконструкцији, 

адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, 

пословни и јавни објекти).   

Ред. 

бр. Референтни 

радови 

Вредност 

изведених 

радова  

без  ПДВ-а 

Вредност 

изведених 

радова  

са ПДВ-ом 

Година када 

су радови 

изведени 

 Наручилац- 

лице за контакт и 

телефон 

1 

 

     

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

5      
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6 

 

     

7 

 

     

8 

 

     

 

НАПОМЕНА: 

У прилогу доставити образац –потврде за референце ( VII.3. ), за квалитетно изведене  радове, који су 

саставни део у прилогу конкурсне документације, оверене од стране наручиоца - инвеститора о изведеним  

предметним радовима у  2014., 2015.,2016., 2017. и 2018. години,  са подацима траженим у самој потврди. 

Ставка у обрасцу  референтне листе за коју није достављена уредна потврда из конкурсне документације неће 

се уважити. 

      Уз образац доставити фотокопије уговора , са насловним странама окончаних ситуација где се  

види  рекапитулација радова са овереним ситуацијама о изведеним  радовима са рефернц  

      листе 

По потреби образац се може копирати. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни. 

место________                                                        М.П.                             потпис овлашћеног лица 

датум_______ 

 

 

 

(ОБРАЗАЦ 9) 
 

   ПОТВРДА   О ИЗВРШЕНИМ  ПОСЛОВИМА  НАВЕДЕНИМ У РЕФЕРЕНЦ ЛИСТИ                

 

 

Назив наручиоца: 

Сeдиште: 

Матични број. 

Порески идентификациони број: 

Телефон: 

 

     На основу члана 77. став 2. тачка 2.   Закона о јавним набавкама општина/предузеће издаје  

 

 

                                                              ПОТВРДУ 

 

Да је извођач радова/понуђач  

 

___________________________________________________________________     у периоду (2016.-2018.г.) 

извео радове  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____(навести предмет јавне набавке ) у укупној вредности од 

______________________________________________________________________(написати фактурисани 

износ изведених радова, бројкама и словима) 
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Укупан 

износ без ПДВ-

а у 2014. години 

 

Укупан 

износ без ПДВ-

а у 2015. години 

 

Укупан 

износ без ПДВ-

а у 2016. години 

 

Укупан 

износ без ПДВ-а 

у 2017. години 

 

Укупан 

износ без ПДВ-а у 2018. 

години 

     

 

 

УКУПНО без ПДВ-а: 

 

   

    Потврда се издаје на захтев извођача радова/понуђача  

____________________________________________________________________________ 

ради учешћа у отвореном поступку  набавке ––„Извођење радова на доградњи постојећег стамбеног 

објекта, Ириг, Селиште, к.п.87“, ЈН бр 01/19-, код наручиоца  ПГ Мирослав Ковачевић_ Ириг, ул. Ђоке 

Шундуковића 85_и  у друге сврхе се не може користити. 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем печатом и потписом да су горе наведени 

подаци тачни: 

 

место________                                                     М.П.                             потпис овлашћеног лица 

датум_______ 

 

Напомена: Ову потврду ископирати  за сваког наручиоца (уколико сте их имли више) за које сте вршили неке 

од наведених послова у претходним годинама, попуните по једну потврду и исте приложити уз своју понуду. 

 

 

 

 

(ОБРАЗАЦ 10) 
  ОБРАЗАЦ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Ред. 

број 

 

Име и презиме  

 

Стручна 

спрема 

Датум заснивања 

радног односа  

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

5. 

   

 

6. 

   

 

7. 

   

 

8. 

   

 

9. 

   

 

10. 
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11.    

 

12.    

 

13.    

 

НАПОМЕНА: Уз овај образац доставити:  

* за запослене на неодређено  или  одређено време:      

   -  фотокопије обрасца пријаве осигурања-образац М  

   -  фотокопије лиценци  ИКС са потврдама да је лиценца важећа за  инжењере   

    -  Уверење о положеном стручном испиту за БЗНР 

*. за лица радно ангажована:  

  -    фотокопија уговора о радном ангажовању у складу са Законом о раду, 

  -    фотокопије обрасца пријаве осигурања за лица за која је  послодавац обавезан да 

        попуњава образац пријаве осигурања , 

  -   фотокопија лиценци  ИКС  са потврдама да је лиценца важећа за   инжењере   

  -   Уверење о положеном стручном испиту за БЗНР 

 

По потреби образац се може копирати. 

Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац копирати за сваког учесника у понуди. 

 Образац оверава и попуњава одговорно  лице учесника у заједничкој понуди. 

 

место________                                                            М.П.                    потпис овлашћеног лица 

 

датум______ 

 

 

(ОБРАЗАЦ 11) 

  ОБРАЗАЦ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

          Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да су сва техничка 

средства наведна  у овом обрасцу   исправна.   

 

Ред. 

Број 

Врста возила- 

техничког средства 

Тип  

 
  Марка  Количина 
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Напомена : Уз овај образац доставити: фотокопију саобраћајне дозволе  за возило  за које се издаје 

саораћајна дозвола и фотокопије књиговодствених картица основних средстава или фотокопије 

пописних листа  састављене на дан  31.12.2018.године ( на којима  ће текст маркером бити означена  

тражена техничка средства), а ако је опрема набављена у 2019.године  доставити копије   рачуна о   

набављеној опреми. 

-Уколико су возила и радне машине у закупу или под лизингом потребно је доставити и  

Уговор о закупу или уговор о лизингу “. 
 

 По потреби образац се може копирати. 

 
место________                                                            М.П.                    потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 

 

(ОБРАЗАЦ  12) 
 

ОБРАЗАЦ- ИЗЈАВА О МАТЕРИЈАЛУ 

 

         

        Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да ћемо за  

реализацију предмета јавне набавке - „Извођење радова на доградњи постојећег стамбеног објекта, Ириг-

Селиште“ (број 01/19). наручиоца радова  користити стандардизоване материјале. 

 

            Такође, под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да за наведене 

материјале постоје сертификати квалитета и атести који се захтевају по важећим стандардима, прописима и 

мерама и на захтев наручиоца обевезујем се да ћу их доставити на увид наручиоцу. 

             Наведени материјали у потребним количинама за реализацију јавне набавке биће понуђачу на 

располагању за све време извођења радова. 

 

 

 

место________                                                            М.П.                    потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 
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(ОБРАЗАЦ   13) 
 

 ИЗЈАВА О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 

 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку   

набавке број 01/19, наша понуда буде изабарана као најповољнија, те уколико приступимо  

закључењу уговора о „Извођење радова на доградњи  постојећег стамбеног објекта, Ириг, Селиште,  у року 

од 7 дана од дана закључења уговора, доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису 

осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оргинал или 

оверену копију, са важношћу за цео период извођења радова. 

 

место________                                                            М.П.                             потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 
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Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и лице 

овлашћено за заступање у заједничкој понуди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ОБРАЗАЦ   14) 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо извршили увид у 

Локацију на којој ће се изводити радови који чине предмет  набавке („Извођење радова на доградњи  

постојећег стамбеног објекта, Ириг, Селиште, к.п.87“) и извршили увид у  техничку документацију и све 

информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упозанти са свим условима 

градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какаве накнадне промене у цени. 

 

ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШИО ПОСЕТУ И УВИД У ПРЕДМЕТНУ 

ЛОКАЦИЈУ:_______________________________________ 

 

 

              Датум:                                                         Потпис овлашћеног лица понуђача 

 

  __________________                                             М.П. ______________________________ 

 

Потврђујем: 
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Представник наручиоца ___________________________________ 

                                           (уписати штампаним словима име и презиме) 

 

_____________________ 

 
место________                                                            М.П.                   потпис овлашћеног лица 

 

датум_______ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. Обавезна садржина понуде   

                     Понуђач подноси понуду која мора да садржи оверен и потписан: 

Понуђач подноси понуду која мора да садржи оверен и потписан: 

• Образац понуде (образац 1); 

•  Образац предмер и предрачун радова са структуром цене (образац 2 ); 

Напомена: *Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и попуњава понуђач и 

лице овлашћено за заступање у заједничкој понуди 

*Овај образац мора бити предат уз понуду, оверен печатом и потписом ос стране 

Понуђача и Наручиоца. 
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• Образац трошкова припреме понуде (образац 3  – *подноси се само ако је понуђач имао трошкове 

наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду) 

• Образац изјаве о независној понуди (образац 4 ) 

• Образац на основу члана 75. став 2. ЗЈН (образац 5) 

• Образац на основу члана 79. сатав 10. ЗЈН (образац 6 – *подноси се само ако понуђач има седиште у 

другој држави); 

• Образац изјаве да понуђач прихвата услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације ( образац 7) 

• Референц листа понуђача о изведеним радовима ( образац 8) 

• Потврда о извршеним пословима наведеним у референц листи ( образац 9) 

• Образац за кадровски капацитет ( образац 10) 

• Образац за технички капацитет ( образац 11) 

• Образац изјава о материјалу ( образац 12) 

• Изјава о прибављању полисе осигурања ( образац 13) 

• Изјава понуђача о посети локацији ( образац 14) 

• доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, наведене у Упутству како 

се доказује испуњеност услова (део под IV  у конкурсној документацији);  

•  Модел уговора (образац VII у конкурсној документацији)  

• банкарска гаранција за озбиљност понуде; 

• обавезујуће оргинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро 

извршење посла; 

•  обавезујуће оргинално писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року; 

• споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке (ако понуду подноси група понуђача- 

заједничка понуда). 

 

 

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена, a посебно у погледу 

начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају 

бити њихов саставни део 

 

            Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом. 

           Понуђач понуду подноси у писаном облику, у једном примерку, непосредно или путем поште у 

затвореној коверти или кутији, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

           Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке које морају да буду њихов саставни део, 

понуђачи попуњавају читко – штампаним  словима, хемијском оловком, а овлашћено лице понуђача исте 

потписује и печатом оверава. 

             Понуда се сачињава тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део 

Конкурсне документације. Све обрасце оверава и потписује лице овлашћено за заступање. 

          Сва тражена документација у понуди мора бити повезана траком и запечаћена на начин да није могуће 

накнадно одстрањивати или уметати листове. 

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

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

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

         Понуду доставити на адресу: ПГ Мирослав Ковачевић, ул. Ђоке Шундуковића 85, 22406  Ириг , са 

назнаком: ,,Понуда за набавку ––„Извођење радова на доградњи постојећег стамбеног објекта, Ириг, 

Селиште, к.п.87“,  бр. 01/19_- НЕ ОТВАРАТИ”.  Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 03.08.2019.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 
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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.Неблаговремену 

понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да 

је поднета неблаговремено.  
 

 

4.   Обавештење о могућностима да ли понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и 

упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован 

у више партија 

 

             Ова набавка није обликована  у више посебних истоврсних целина (партија). 

             

5. Обавештење о могућности  подношења понуда са варијантама, уколико је подношење такве понуде 

дозвољено  

 

Нису дозвољене понуде са варијантама. 

 

6.  Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона 

 

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

подношења, под условом да Наручилац од понуђача прими писано обавештење пре истека рока за подношење 

понуда, и то да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

          Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ПГ Мирослав Ковачевић, ул. Ђоке 

Шундуковића 85, 22406  Ириг, са назнаком: 

„Измена понуде за  набавку- Набавка радова- „Извођење радова на доградњи постојећег стамбеног објекта, 

Ириг, Селиште, к.п.87“ бр. 01/19_- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна  понуде за  набавку-Набавка радова-„Извођење радова на доградњи постојећег стамбеног објекта, 

Ириг, Селиште, к.п.87“, бр. 01/19 НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив  понуде за  набавку- Набавка радова-–„ Извођење радова на доградњи постојећег стамбеног 

објекта, Ириг, Селиште, к.п.87“ бр. 01/19 НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за  набавку - Набавка радова- „Извођење радова на доградњи постојећег 

стамбеног објекта, Ириг, Селиште, к.п.87“,  бр. 01/19_- НЕ ОТВАРАТИ”.  

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

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навети називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди.           

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

 

7. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да  учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда 

 

          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 да учествује у више заједничких понуда. 

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

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

 

8. Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке које ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко 

подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе 

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

подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 

а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити прекo подизвођача . 

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

наведе назив подизвођача, а уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача, тај 

подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци. 

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

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

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

односно за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

испуњености  условa. 

              Добављач (понуђач) не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

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

претрпео знатну штету. 

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

подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све 

услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца. 

 

 

9. Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

          Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде навести све  учеснике у заједничкој 

понуди. 

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

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

               Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

              Чланови групе понуђача ће међу собом одредити носиоца групе понуђача, адресу за примање поште, 

телефон, печат, као и представника који ће имати овлашћење да иступа у име и за рачун групе понуђача. 

               У складу са чланом 81.став 4. ЗЈН, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из 

групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком 

извршењу јавне набавке), а који обавезно садржи податке о:  

  1.члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем 

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

   

   

10. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних 

других околности од којих зависи прихватљивост понуде 

 

 

10.1. Захтеви у погледу рока важења понуда 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 

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

продужење рока важења понуде. 

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

 

10.2. Захтеви у погледу  рока за завршетак радова 

                

            Рок за извођење радова је мах 90  календарских  дана  од дана увођења извођача радова  у посао. 
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10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

           

Начин, услови и рок плаћања:    

Авансно плаћање је дозвољено у висни од 30% предвиђених радова   

 

- у року до 25  дана од дана испостављена привремених ситуација и окончане ситуације, сачињене на основу 

оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде са предмерима и 

предрачунима радова из члана 1.  овог уговора, оверених од стране стручног надзора уз важећу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла и полису осигурања. 

- до 10% по окончаној ситуацији, која не може бити мања од 10% од вредности уговора без ПДВ-а. 

 
 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља надзорном органу на оверу. Након 

извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом надзорни орган, у року од 7 дана од 

дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу и плаћање.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део 

ситуације, уз претходну корекцију ситуације од стране Извођача радова, а спорни део ће се решавати кроз 

следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. Извођач, на основу 

Записника о примопредаји и коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију. 

 

Рок плаћања је до 25 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17), од дана пријема исправне фактуре коју  

испоставља Извођач са спецификацијом изведених радова, потврђеном од стручног надзора.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

10.4. Захтеви у погледу гарантног рока : 

 

        Минимални гарантни рок за изведене радове износи 2 године рачунајући од дана примопредаје радова. 

За уграђене материјале и опрему важи гарантни року складу са условима произвођача који тече од дана 

извршене примопредаје радова Наручиоцу. 

  

10.5. Трошкови припремања понуде 

 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова  

припремања понуде. 

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

Наручиоца наканду трошкова. 

     У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога  који су на страни Наручиоца,  

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач 

тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди 

 

10.6.  Уговорна казна и накнада штете  

 
У случају неиспуњења или несавесног или делимичног испуњења обавеза или кашњења у испуњењу 

уговорних обавеза, Наручилац има право да захтева уговорну казну, у висини до 10% од укупне вредности 

Уговора, без ПДВ-а. 

Уколико Извођач не изведе радове у уговореном року, Наручилац има право да наплати од Извођача уговорну 

казну од 3‰ (три промила) од укупне вредности Уговора без ПДВ, за сваки дан кањења, а највише до 10% 

од укупне вредности Уговора, без ПДВ-а. 

Наручилац задржава право на наплату уговорне казне, без упућивања посебног обавештења Извођачу, 

односно, сматра се да је Извођач обавештен да ће се иста наплатити у наведеним случајевима. 

Захтеви за плаћање уговорне казне не искључују право на накнаду штете, уколико је обрачуната уговорена 

казна мања од претрпљене штете. 
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10.7. Остали захтеви 

 

    Извођач радова је обавезан да пријави радове Инспекцији рада. 

    Материјал за извођење радова може обезбедити инвеститор-наручилац радова. 

 

 

11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди. 

 

Валута: Вредност се у поступку јавне набавке исказује у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди и предрачуну радова, укупна и јединичне, морају бити исказане у  

динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке. 

             У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а. Сматраће се, 

сагласно Закону о јавним набвкама, да је иста дата без ПДВ-а. 

           Понуђене цене су фиксне током рока важења уговора и не могу се мењати. 

            Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона о јавним набавкама. 

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

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

            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. 

 

12.  Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне 

аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о 

пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и 

сл, а који су везани за извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих 

је позив за подношење понуде објављен на страном језику 

 

            У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у смислу става 

4. члана 57.ЗЈН 

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

привреде. 

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

Министарству енергетике, развоја и заштити животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

 

13. Податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења 

обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева    

   

ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА У СВОЈОЈ ПОНУДИ ДОСТАВИ:  

 

1.      Банкарску гаранција за озбиљност понуде. 

 

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Банкарска 

гаранција за озбиљност понуде ће бити са клаузулом: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 

на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у износу од 5% од укупне понуђене цене 

из понуде  без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање  колико и важи и понуда . Поднета банкарска 

гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи 

износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
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Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју 

је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на 

листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од 

вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 

 Наручилац  ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или 

мења своју понуду; 

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено  

не потпише уговор о јавној набавци; 

-  уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за повраћај аванса и банкарску 

гаранцију за добрo извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације 

 

2.  . Обавезујуће  оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за 

добро извршење посла 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо о намерама банке, за издавање: 

безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив, банкарске гаранције за добро 

извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 дана дужим 

од уговореног рока за извршење уговора, уколико Наручилац понуђачу додели уговор.   

 

3. Обавезујуће  оргинал  писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију  за 

отклањање грешака у гарантном року 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал обавезујуће писмо о намерама банке, за издавање: 

безусловне, неопозиве, без права на приговор и плативе на први позив, банкарске гаранције за отклањање 

грешака у гарантном року у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења најмање 30 

дана дужим од уговореног гарантног рока, уколико Наручилац понуђачу додели уговор.   
 

Рок важења свих наведених писaма о намерама пословне банке мора бити најмање као и рок важења понуде. 

 

            4.    Изјаву  о прибављању полисе осигурања за објекат у изградњи и полисе осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, тј. до 

предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова. 

 

 

13.1.Изабрани понуђач се обавезује да наручиоцу  достави: 
 

 

1.     Банкарску гаранцију за добро извршење посла,  у тренутку закључења уговора, а најкасније у року 

од 10 дана од закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор 

и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла, издаје се у износу од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а и роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног рока за извршење 

уговора. Сви елементи гаранције морају бити употпуности усаглашени са конкурсном документацијом и 

закљученим уговором.  

       Банкарска гаранција за добро извршење посла, не може да садржи додатне услове за исплату, краће  

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

       Aко се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције мора се продужити.  

      Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла, уколико Извођач не буде извршавао своје  

уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци. 
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2.   Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, понуђач предаје наручиоцу у 

тренутку примопредаје предмета уговора - извршења уговора, што ће бити констатовано Записником о 

примопредаји радова. 

        Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна, 

неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-

а и роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног гарантног  рока.  

        Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року, не може да садржи додатне услове за 

исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова. 

       Наручилац ће уновчити гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, уколико Извођач не буде 

извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци, у гарантном 

року.  

 

        Понуђач може поднети гаранције стране банке, само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме   

одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

          Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција, која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју 

је у складу са прописима објавила  Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на 

листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од 

вредности и тржишта (Europen Securities and Markets Authorities- ESMA). 

3.   Полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену 

трећим лицима и стварима трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, у свему према 

важећим законским прописима. 

 

 

14. Заштите  поверљивости  података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

 

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

15. Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити  додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши 

на начин одређен чланом 20. Закона 

 

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

појашњење у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењем 

конкурсне документације, одговор  објавити на својој интернет страници www.vinarijakovacevic.com   

           Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са  припремањем понуде 

заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: ПГ Мирослав Ковачевић, ул. Ђоке 

Шундуковића 85, 22406  Ириг , или на  е-mail:  sasa@vinarijakovacevic.com са напоменом „Захтев за  

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације  набавка –„Извођење радова на 

доградњи постојећег стамбеног објекта, Ириг-Селиште“ (број 01/19). 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном је 

дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 

 Aко Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави  на својој интернет страници. 

             Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за 

подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда. 



Конкурсна документација  бр.______________---- 69/72 

  

 

 Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем 

електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да 

на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно  

 

16.  Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања 

понуда и вршити 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.  

 

17. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у случају спровођења 

преговарачког поступка 

 

               Како предметни поступак није преговарачки поступак у смислу члана 35. и  36. ЗЈН, не постоје 

елементи о којима ће се преговарати. 

       

 

18. Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе 

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

и условима рада, заштити животне средине, као и да као и да немају  забрану обављања 

делатности, која је на снази у време  подношења понуда  

    

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву (која је саставни део конкурсне 

документације) 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 срединe, 

као и да немају  забрану обављања делатности, која је на снази у време  подношења понуда. 

 (Образац 5 изјаве чини саставни део ове конкурсне документације ). 

 

19. Oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних 

прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч; 

 

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

својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

20. Врста доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза по раније закљученим уговорима 

(негативне референце) 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку 

јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 

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

јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје 

обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, 

за период од претходне три године. 

Доказ  може бити: 

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

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

испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

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

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

уговором; 

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

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

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

подизвођачи, односно чланови групе понуђа. 

 

21. Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођења броја 

рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу 

одређену Законом 

 

                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 ЗЈН. 

               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, електронском поштом на e-mail    или 

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

јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 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 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. ЗЈН 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. ЗЈН или 

одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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. овог ЗЈН. 

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;  
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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. ЗЈН;  

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) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН 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. ЗЈН чија се уплата врши у износу од: 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; ...........[навести назив наручиоца]; јавна набавка........[навести редни број јавне набавкe]; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

  (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 код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

       Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

                    

22. Обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека рока за подношење 

захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из  члана 112. став 2. Закона, 

навести рок у којем ће бити закључен уговор о јавној набавци 

 

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

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није 

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

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

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

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

Изабрани понуђач је дужан да уговор, потписан и оверен, достави наручиоцу у року од 10 дана од 

дана када га је наручилац позвао да закључе уговор. Уколико изабрани понуђач не достави уговор, потписан 

и оверен у наведеном року, наручилац може закључити уговор са првим следећим  најповољнијим понуђачем. 

Изабрани понуђач је дужан да достави банкарске гаранције за добро извршење посла приликом 

закључења уговора, односно најкасније у року од 10 (десет) дана од закључења уговора. Уколико изабрани 

понуђач не достави гаранције у наведеном року, наручилац има право да раскине Уговор.             
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Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту 

права из члана 149. Закона о јавним  набавкама. 

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

одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца 

не одлучи другачије. 

 

23. Одлука о обустави поступка   набавке 

         

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

уговора . 

 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису 

могли предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који онемогућавају да се започети поступак 

оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће 

понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

 

24.  Измене током трајања уговора  

 
Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач 

радова није могао да утиче, а које се односе на:  

 

1. прекид радова који трају дуже од 2 (два) дана, а нису изазван кривицом Извођача радова; 

2. ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе (пожар, поплава, земљотрес и сл.);  

3. временски услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев Извођача и предлог стручног надзора; 

4. ако наступе ванредни догађаји везани за одбрану земље; 

5. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорених обавеза Наручиоца; 

6. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова; 

7. било које обуставе радова које нису последице пропуста, нити кривице Извођача. 

 

           Извођач ће одмах, без одлагања, усмено и у писаној, што обухвата и електронску форму, обавестити 

Наручиоца о настанку  околности  због којих радови могу да касне или да буду прекинути, најкасније 2 (два) 

дана пре истека рока за извођење радова 

         Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима кашњења или прекида и захтев за 

продужење рока извођења радова.  

         Надзорни орган кога именује Наручилац дужан је да одмах по пријему захтева за продужење рока 

размотри и оцени оправданост захтева за продужење рока о чему ће сачинити посебно образложено 

мишљење.  

        Наручилац ће писменим путем, без одлагања, обавестити Извођача о донетој одлуци.  

        Продужење рока биће утврђено одговарајућим Анексом уговора, у складу са чланом 115. ЗЈН.  

       Уколико у току извођења радова буде дошло до прекида радова из разлога који не зависе од воље 

уговорних страна, а што ће се констатовати у грађевинском дневнику, доћи ће и до прекида у протеку рока за 

извођење радова. 

       Уколико је Извођач пао у доцњу са извођењем радова, а није на уговорени начин поднео захтев за 

продужење рока, нема право на продужење рока због околности које су настале у време када је био у 

закашњењу, као и у случајевима када је у току извођења радова поступао супротно позитивним прописима, 

те је својим чињењем или нечињењем, на било који начин изазвао застој у роковима.  

 

                                                                             

                                                                                   ИНВЕСТИТОР-НАРУЧИЛАЦ РАДОВА 

                                                                                             ПГ Мирослав  Ковачевић 

 
 


