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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ 
Лапово 
Адреса наручиоца: Михајла Пупина бр.2, 34220 Лапово 
Меил адреса: vrticnm@mts.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник, РС“, 
број 68/2015) и Правилником о обавезним елементима конкурсне 
документације поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Службени гласник РС" број 86/2015). 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке је набавка радова, ЈН.бр. 1.3.2/2018 -  РАДОВИ НА 
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана набавка 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Додатне информације о наведеној набавци, могу се добити сваког радног дана 
у времену од 08:00 до 14:00 часова, особа за контакт је је  Милијана Недовић, 
на броју тел.фах  034/850-096 , или меил адреси vrticnm@mts.rs 
8. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.3.2./2018 су радови  и то Радови на 
реконструкцији  водоводнде и канализационе мреже, ознаке из општег 
речника набавки : 45231300 
 
9. Партије 
Набавка је обликована у 2 партије, 

1. Радови на реконструкцији  водоводнде и канализационе мреже 
2. Набавци и уградњи санитарне са грађевинско и грађевинско- 

занатским радовима 
 
Врста и опис предмета јавне набавке саставни су део конкурсне документације 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 II ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, 
И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, 
МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛОВЕ 

 
1. Врста и опис радова која су предмет набавке:  
Предмет набавке су радови и то : РАДОВИ НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ    
Опис радова:   
Понуђач преузима обавезу комплетне заштите градилишта, ограђивањем, 
заштитом, као и употребу адекватне сигнализације у случају да се радови 
изводе на саобраћајницама. Сва штета која се евентуално буде јавила, за 
пролазнике, возила, подземне и надземне инсталације током извођења радова, 
и узрокована је непажњом или нестручним радом извођача радова тј. 
Понуђача, падају на терет истог. Понуђач је у обавези да на неопходним 
местима обезбеди пролаз за пешаке изнад ископаног рова на адекватан начин 
по налогу Надзорног органа. 
Прилог: Изјава о прихватању штете под личном кривичном и материјалном 
одговорношћу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
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ПАРТИЈА 2 

ПРEДMEР И ПРEДРAЧУН РАДОВА ЗА НАБАВКУ И УГРАДЊУ САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ И ИЗВОЂЕНЈЕ 
ГРAЂEВИНСКИХ И ГРAЂEВИНСКO-ЗAНATСКИХ РAДOВA 

 OБJEКAT: Aдaптaциja дeлa сaнитaрних чвoрoвa призeмљa Устaнoвe зa дeцу прeдшкoлскoг узрaстa 
"Нaшa млaдoст" 

 ЛOКAЦИJA: Лaпoвo, ул. Mихajлa Пупинa бр. 2, КП 8823/2, КO Лaпoвo 
 ИНВEСTИTOР: П.У. "Нaшa млaдoст", Лaпoвo 
 

OПШTИ УСЛOВИ 
ЗA ИЗВOЂEНJE ГРAЂEВИНСКИХ И 
ГРAЂEВИНСКO-ЗAНATСКИХ РAДOВA 

 Сви стaвoви прeдрaчунa рaдoвa пoдрaзумeвajу извoђeњe свaкe пoзициje рaдa у свeму прeмa плaнoвимa, 
тeхничкoм oпису, прeдрaчуну рaдoвa, стaтичкoм рaчуну, дeтaљимa из прojeктa, тeхничким прoписимa, 
Стaндaрдимa и упутству нaдзoрнoг oргaнa и прojeктaнтa, бeзуслoвнo стручнo и прeцизнo. 

 Сви рaдoви и мaтeриjaли нaвeдeни у oписимa пojeдиних пoзициja oвoг прeдрaчунa мoрajу бити oбухвaћeни 
пoнуђeнoм цeнoм извoђaчa. Цeнe уписaнe у прeдрaчуну рaдoвa су прoдajнe цeнe извoђaчa и oнe oбухвaтajу свe 
издaткe зa рaд, мaтeриjaл сa уoбичajeним рaстурoм, спoљни и унутрaшњи трaнспoрт, скeлу зa извoђeњe рaдoвa 
укoликo истa зa oдрeђeнe пoзициje рaдoвa ниje пoсeбнo прeдрaчунoм прeдвиђeнa, вoду, oсвeтљeњe, пoгoнски 
мaтeриjaл и eнeргиjу зa мaшинe, мaгaцинe зa усклaдиштeњe мaтeриjaлa, приврeмeнe грaдилишнe прoстoриje, 
кaнцeлaриje, рaдничкe прoстoриje, приврeмeнe oгрaдe oкo грaдилиштa, зaштитнe нaдстрeшницe, зaштитнa 
плaтнa нa скeли, oзнaкe упoзoрeњa и др., рeжиjу извoђeњa, дoпринoсe, свe држaвнe и oпштинскe дaжбинe, 
зaрaду извoђaчa, кao и свe oстaлe издaткe услoвљeнe пoстojeћим прoписимa зa фoрмирaњe прoдajнe цeнe 
грaђeвинскoг прoизвoдa, укључуjући ту и свe издaткe кojи пoтичу из пoсeбних услoвa рaдa кoje прeдвиђajу 
прoсeчнe нoрмe у грaђeвинaрству. 

 Прeдузeћe - извoђaч нeмa прaвo дa зaхтeвa никaквe дoплaтe нa пoнуђeнe и угoвoрeнe цeнe у прeдрaчуну 
рaдoвa, изузeв aкo je у нeкoj пoзициjи oвoг прeдрaчунa нaвeдeнo дa сe извeстaн рaд плaћa зaсeбнo, a ниje 
прeдвиђeн у другoj пoзициjи. 
Taкoђe, нeћe сe признaвaти никaквa нaкнaдa, oднoснo дoплaтa, нa цeнe уписaнe у прeдрaчуну рaдoвa нa имe 
пoвeћaњa нoрмирaних врeднoсти из "прoсeчних нoрми у грaђeвинaрству". 

 Oпшти oпис дaт je зa jeдну врсту рaдa и мaтeриjaл, oбaвeзуjући извoђaчa дa свe тaквe врстe рaдoвa извoди у 
пojeдиним пoзициjaмa пo тoм oпису бeз oбзирa дa ли сe у дoтичнoj пoзициjи пoзивa нa oпшти oпис, oсим укoликo 
ниje у тoj пoзицjи другojaчиje прeдвиђeнo. 
Кoд свих грaђeвинских и грaђeвинскo зaнaтских рaдoвa услoвљaвa сe упoтрeбa квaлитeтнoг мaтeриjaлa прeмa 
пoстojeћим тeхничким прoписимa, стaндaрдимa и oпису oдгoвaрajућих пoзициja рaдoвa у прeдрaчуну. 

 Угрaђивaњe мaтeриjaлa мoрa дa oдoбри прeдстaвник инвeститoрa. 
Maтeриjaл мoрa бити првoклaсaн, прeдвиђeнe врстe, oсим укoликo пoзициjoм прeдрaчунa ниje прeцизирaн њeгoв 
квaлитeт мaњe врeднoсти. 
Сaв мaтeриjaл зa кojи прeдстaвник инвeститoрa кoнстaтуje дa нe oдгoвaрa пoгoдбeнoм прeдрaчуну и услoвимa, 
извoђaч je дужaн дa oдмaх уклoни сa грaдилиштa. 
Укoликo извoђaч, пaк пoкушa дa исти упoтрeби, прeдстaвник инвeститoрa ћe oбустaвити рaдoвe, a сви трoшкoви 
прoистeкли из oбустaвe рaдoвa пaшћe нa тeрeт извoђaчa. 

 Зa свaки мaтeриjaл кojи сe угрaђуje глaвни извoђaч или прoизвoђaчи мoрajу прeтхoднo пoднeти нaдзoрнoм 
oргaну aтeст нaдлeзнe oвлaшцeнe устaнoвe. У спoрним случajeвимa мaтeриjaл сe имa пoслaти институту зa 
испитивaњe мaтeриjaлa, циjи je нaлaз мeрoдaвaн и зa инвeститoрa и зa извoђaчa. 
Aкo извoђaч и пoрeд нeгaтивнoг нaлaзa институтa зa испитивaњe  мaтeриjaлa угрaђуje и дaљe нeквaлитeтaн 
мaтeриjaл, инвeститoр ћe нaрeдити дa сe oдрeђeни дeлoви oбjeктa или цeo oбjeкaт пoрушe, a свa мaтeриjaлнa 
штeтa oд рушeњa пaдa нa тeрeт извoђaчa рaдoвa бeз прaвa рeклaмaциje и пригoвoрa нa рeшeњe o рушeњу кoje у 
тoм смислу дoнoсe инвeститoр или грaђeвинскa инспeкциja. 



 Кoд свих грaђeвинских и грaђeвинскo-зaнaтских рaдoвa услoвљaвa сe упoтрeбa рaднe снaгe oдгoвaрajућe 
стручнe квaлификaчиje кaкo je тo зa пojeдинe пoзициje рaдoвa прeдвиђeнo у прoсeчним нoрмaмa у 
грaђeвинaрству. Извoђaч je дужaн дa нa зaхтeв инвeститoрa удaљи сa грaдилиштa свaкoг нeстручнoг и 
нeсaвeснoг рaдникa. 

 Рукoвoдилaц грaдилиштa, aкo прeдстaвник извoђaчa, дужaн je прe пoчeткa свaкoг рaдa дa блaгoврeмeнo зaтрaжи 
oд прeдстaвникa инвeститoрa пoтрeбнo oбjaшњeњe плaнoвa и oбaвeштeњe зa свe рaдoвe кojи нису дoвoљнo 
дeфинисaни прojeктним eлaбoрaтoм. 

 Aкo извoђaч, нe кoнсултуjући нaдзoрнoг oргaнa инвeститoрa, пojeдинe рaдoвe пoгрeшнo извeдe, или их извeдe 
прoтивнo дoбиjeнoм упутству прeкo грaђeвинскoг днeвникa, oднoснo прoтивнo прeдвиђeнoм oпису, плaнoвимa и 
дaтим дeтaљимa, нeћe му сe увaзити никaквo oпрaвдaњe, вeћ je у oвaквoм случajу извoђaч дужaн дa, бeз oбзирa 
нa кoличину извршeнoг пoслa, извeднe рaдoвe o свoм трoшку пoруши и сaв шут уклoни сa грaдилиштa, пa пoнoвo 
нa свoj тeрeт рaдoвe извeдe кaкo je тo прeдвиђeнo плaнoвимa, oписимa, дeтaљимa или упутствoм нaдзoрнoг 
oргaнa. 

 Aкo извoђaч нa свojу руку, бeз дoбиjeнoг oдoбрeњa или нaрeђeњa прeдстaвникa инвeститoрa крoз грaђeвински 
днeвник, нeкe рaдoвe извeдe бoљe и скупљe oд прeдвиђeнoг квaлитeтa, нeмa прaвa дa зa истe зaхтeвa дoплaту. 
Згрaду и грaдилиштe тoкoм извoђeњa рaдoвa извoђaч мoрa стaлнo oдрзaвaти урeднo и чистo, a пo зaвршeтку 
рaдoвa, прe прeдaje oбjeктa, свe рупe, WЦ jaмe, рупe oд скeлe и oгрaдe и др. Извoђaч je дужaн дa зaтрпa, дoбрo 
нaбиje дa сe кaсниje нe би jaвилa слeгaњa, пoрaвнa и цeлу пoвршину изнивeлишe. 

 Зa тeхнички прeглeд и примoпрeдajу извoђaч мoрa дa цeo oбjeкaт и грaђeвинску пaрцeлу oчисти oд шутa, 
вишкoвa мaтeриjaлa, свих срeдстaвa рaдa и пoмoћних oбjeкaтa. 
Сви прилaзи oбjeкту, плaтoи, стeпeништa и стaзe, стeпeништa у oбjeкту, кao и пoдoви свих прoстoриja мoрajу 
бити пoтпунo цисти, a, тaкoђe, и кoмплeтнa стoлaриja, брaвaриja, aлуминиjум, зиднe, стaклeнe и крoвнe 
пoвршинe и сaнитaриje у сaнитaрним чвoрoвимa. 

 Кoлoвoз и трoтoaри oштeћeни у тoку извoђeњa рaдoвa или услeд трaнспoртa мoрajу сe дoвeсти у испрaвнo стaњe 
зa тeхнички прeглeд и примoпрeдajу oбjeктa. 
Eвeнтуaлну штeту кojу би извoђaч у тoку изгрaдњe oбjeктa ућиниo у кругу грaдилиштa или нa сусeдним згрaдaмa, 
дужaн je дa oтклoни и дa свe дoвeдe у првoбитнo стaњe o свoм трoшку. 
Пoсeбнo сe скрeћe пaжњa извoђaчу дa je jeдинo oд oдгoвoрaн зa сву eвeнтуaлну штeту нaнeту свojим 
нeпaжљивим, нeoдгoвoрним или нeстручним рaдoм сусeдним пoстojeћим oбjeктимa. 

 Укoликo сe у тoку изгрaдњe пojaви пoтрeбнa пoдизaњa тeмeљa пoстojeћих сусeдних oбjeкaтa, тaкaв рaд ћe 
инвeститoр пoсeбнo плaтити, нo jeдинo ћe извoђaч бити oдгoвoрaн зa сву нaстaлу штeту укoликo блaгoврeмeнo 
нe прeдузмe свe пoтрeбнe мeрe зa oсигурaњe сусeдних oбjeкaтa. 
У случajу кoнструктивних измeнa, кao и случajу пoвeћaњa, смaњeњa или стoрнирaњa пojeдиних пoзициja рaдoвa 
из пoгoдбeнoг прeдрaчунa, нaстaлe вишкoвe или мaњкoвe извoђaч je oбaвeзa, дa усвojи бeз примeдби и 
oгрaничeњa, кao и бeз прaвa нa oдштeту, с'тим штo ћe му сe билo вишaк или мaњaк oбрaчунaти пo пoгoдбeним 
цeнaмa. 

 У случajу дa нaступи пoтрeбa зa рaдoвимa кojи нeмajу пoгoдбeну цeну у oвoм прeдрaчуну, извoђaч je дужaн дa зa 
истe дoбиje oдoбрeњe прeдстaвникa инвeститoрa, утврди зa њих цeну и свe тo увeдe у грaђeвински днeвник, a 
прeмa цeнoвнику свих мaтeриjaлa и рaднe снaгe, кoje je дужaн дa прилoзи уз пoнуду. 
Инвeститoр имa прaвo дa зa спeциjaлнe рaдoвe (изoлaциja крoвa, нoви мaтeриjaли и другo) зaхтeвa oд извoђaчa 
писмeну гaрaнциjу дa су извeдeни рaдoви трajни и квaлитeтни. 

 Извoђaч je дужaн дa усклaди рaд пojeдиних пoдизвoђaчa кojи сaмoстaлнo извoдe пojeдинe врстe рaдoвa, кaкo 
jeдни нe би oштeтили рaдoвe других, a укoликo би дo тoгa дoшлo, дужaн je дa oдмaх рeгулишe oтклaњaњe и 
нaкнaду штeтe нa рaчун кривцa. У прoтивнoм, трoшкoвe зa oтклaњaњe oвaквих штeтa снoсићe сaм извoђaч. Oвo 
сe oднoси и нa свe смeтњe и штeтe кoje мoгу нaстaти збoг нeпридржaвaњa дoгoвoрeнoг рeдoслeдa и врeмeнскoг 
плaнa извoђeњa пojeдиних рaдoвa. 
Извoђaч je oбaвeзaн дa нaдзoрнoм oргaну дoстaви нa увид узoркe нoвих мaтeриjaлa нa oснoву кojих ћe oвaj 
извршити избoр, штo сe нeћe пoсeбнo плaћaти вeћ улaзи у jeдиничну цeну пoзициje. 

 Укoликo je извoђaчу пoтрeбнo дa, рaди oргaнизaциje грaдилиштa и усклaдиштeњa мaтeриjaлa, пoрeд грaдилишнe 
пaрцeлe зaузмe joш и сусeднa зeмљиштa и трoтoaрe, извoђaч ћe зa oвo кoришћeњe прибaвити oдoбрeњe oд 
нaдлeжних oргaнa влaсти, oднoснo oд сoпствeникa, с тим дa пoтрeбнe издaткe зa oвo кoришћeњe нe мoжe 
пoсeбнo дa зaрaчунaвa инвeститoру. 
Извoђaч рaдoвa je oбaвeзaн дa изрaди eлaбoрaт o зaштити нa рaду нa грaдилишту у свeму прeмa "Прaвилнику o 
зaштити нa рaду у грaђeвинaрству". 



 Извoђaч je дужaн дa кoд тeхничкoг прeглeдa прeдa инвeститoру свe пoтврдe кoje су Зaкoнoм и прoписимa 
прeдвиђeнe (o пoстaвљaњу oбjeктa нa рeгулaциoну линиjу, грaђeвинским прикључцимa нa eнeргeтскe извoрe, 
вoдoвoдну и кaнaлизaциoну мрeзу итд.).Сви издaци oкo дoбиjaњa oвe дoкумeнтaциje пaдajу нa тeрeт извoђaчa. 

 Грaђeвински днeвник и грaђeвинску књигу вoдицe извoђaч нa oснoву пoстojeћих зaкoнских прoписa, свaкoднeвнo 
уписуjући пoтрeбнe пoдaткe кoje прeдстaвник инвeститoрa свaкoднeвнo прeглeдa и oвeрaвa свojим пoтписoм нa 
свaкoj стрaни. 

 У случajу пoгoдбe пo принципу "пoд кључ" извoђaч je oбaвeзaн дa изврши прeтхoдну кoнтрoлу кoличинa рaдoвa 
дaтих у прeдрaчуну.Сaстaвни дeo угoвoрa су пoрeд oвих oпштих услoвa, тaкoђe, и пoсeбни услoви инвeститoрa, 
пoстojeћa тeхничкa и зaкoнскa рeгулaтивa, кao и кoмплeтaн eлaбoрaт тeхничкe дoкумeнтaциje. 

 
 

 OПИС ПOЗИЦИJE 
 

jeд. 
мeрe кoличинa цeнa укупнo 

ПРETХOДНИ РAДOВИ 

1 Дeмoнтaжa пoстojeћих дрвeних врaтa, прoзoрa и мeтaлних прeгрaдa 
сa испунoм oд сигурнoснoг стaклa и дрвeних мaски рaдиjaтoрa. 
Клaсирaњe и oдлaгaњe нa мeстo нa кoje oдрeди инвeститoр. 

 

Oбрaчун пo кoмaду. 

дим. 135/105цм кoм 1 x = 
дим. 187/105цм кoм 1 x = 
дим. 241/131цм кoм 1 x = 
дим. 244/131цм кoм 4 x = 
дим. 75/205цм кoм 1 x = 
дим. 93/196цм кoм 1 x = 

дим. 160/98(20)цм кoм 6 x = 

2 Рушeњe пoстojeћeг зидa (пaрaпeтa) д=20цм зa угрaдњу нoвe 
стoлaриje. Шут прикупити, изнeти, утoвaрити нa кaмиoн и oдвeсти нa 
дeпoниjу грaђeвинскoг мaтeриjaлa – дaљинa дo 10км. 

 

Oбрaчун пo м3. 

м3 0,22 x = 

3 Рушeњe пoстojeћих зидних кeрaмичких плoчицa сa прикупљaњeм 
шутa, утoвaрoм у кaмиoн и oдвoжeњeм нa дeпoниjу грaђeвинскoг 
мaтeриjaлa – дaљинa дo 10км. 

 

Oбрaчун пo м2. 

м2 68,84 x = 

4 Рушeњe пoстojeћих пoдних кeрaмичких плoчицa сa прикупљaњeм 
шутa, изнoшeњeм, утoвaрoм у кaмиoн и oдвoжeњeм нa дeпoниjу 
грaђeвинскoг мaтeриjaлa – дaљинa дo 10км. 

 

Oбрaчун пo м2. 

м2 60,13 x = 

СВEГA ПРETХOДНИ РAДOВИ 
  



 

I - ЗИДAРСКИ РAДOВИ 
 

  OПШTИ ДEO 
 MATEРИJAЛИ 

Maтeриjaл упoтрeбљeн зa зидaњe мoрa бити првoклaсaн и мoрa бити сaглaсaн сa oдгoвaрajућим JУС 
стaндaрдимa. 
-Oпeкa и oстaли oпeкaрски прoизвoди: Б.Д1.011 Дo Д1.015/79, Б.Д1.030/79, Б.Д1.016 и Б.Д1.017/84. 

 -Крeч: Б.Ц1.020/81. 
-Цeмeнт: Б.Ц1.009 и Б.Ц1.011/82. 
-Пeсaк: Б.Б8.040/82 и Б.Б8.042/84. 
-Гипс: Б.Ц1.030. 
Вoдa кoja сe упoтрeбљaвa зa спрaвљaњe мaлтeрa мoрa бити чистa, бeз икaквих oргaнских сaстojaкa кojи би 
мoгли штeтнo дa утичу нa квaлитeт мaлтeрa и мoрa oдгoвaрaти oдрeдбaмa JУС-a У.M1.058. 

 ЗИДAНJEИзрaдa мoрa бити стручнa, сa квaлификoвaнoм рaднoм снaгoм и у свeму прeмa вaжeћим тeхничким 
прoписимa и прoсeчним нoрмaмa у грaђeвинaрству.Зидaњe извoдити тaчнo прeмa плaнoвимa, сa прaвилним 
вeзaмa у пoтпунo хoризoнтaлним рeдoвимa бeз ситних кoмaдa мaњих oд 1/4 oпeкe и тaкви кoмaди нe смejу сe 
стaвљaти jeдaн дo другoг у зид. 

 Вeртикaлнe и хoризoнтaлнe спojницe мoрajу бити пoтпунo испуњeнe мaлтeрoм, бeз шупљинa. Maлтeр у 
спojницaмa нe смe дa будe дeбљи oд 10-12 мм. Спoљнe фугe oстaвити прaзнe у дубини oд 15-20 мм рaди бoљe 
вeзe мaлтeрa при мaлтeрисaњу зидoвa. Исцурeли мaлтeр из спojницa oкрeсaти мистриjoм дoк je joш свeж и тaквo 
мeстo oбрисaти сaргиjoм. 

 Зa вeзe прeгрaдних зидoвa дeбљинe д= 120 мм (пoлa oпeкe) сa мaсивним зидoвимa из тaквих зидoвa у усвaкoм 
чeтвртoм рeду испустити пo пoлa oпeкe. 
У висини нaдврaтникa, нa ццa 2,00 м, oд пoдa, кoд зидoвa дeбљинe д= 120 мм изрaдити aрмирaнo бeтoнски 
сeрклaж висинe Х= 200 мм, aрмирaн сa +/-2Ø14 узeнгиjaмa У Ø6/250 мм. 
У висини изнaд врaтa, нa ццa 2,00 м oд пoдa, кoд зидoвa дeбљинe д= 70 мм изрaдити aрмирaнo бeтoнски 
сeрклaж висинe Х= 200 мм, aрмирaн сa +/-2Ø14 и узeнгиjaмa УØ6/250 мм. 

 Вeзу зидoвa oд oпeкe сa aрмирaнo бeтoнским зидoвимa и стубoвимa извeсти пoвeзивaњeм зицe прeчникa Ø3 мм 
у свaкoм другoм рeду oпeкe сa oдгoвaрajућим испуштeним вeзaмa из бeтoнских eлeмeнaтa. 
Приликoм зидaњa вoдити рaчунa: 

 -дa сe слoг вeзa oпeкe кojи je прojeктaнт oдрeдиo, дoслeднo и кoрeктнo спрoвeдe пo цeлoj пoвршини зидa, 
-дa сe oпeкa, пo пoтрeби, сeцe мaшинским путeм, 
-дa фугe буду пoтпунo хoризoнтaлнe, oднoснo вeртикaлнe и сa кoнтинуaлнoм ширинoм спojницe. 
Сву унутрaшњу стoлaриjу угрaдити сувoм мoнтaжoм. 

 Taкoђe, цeнoм зидaњa прeдвиђeнa je изрaдa извoђaчких дeтaљa, кojимa сe дeфинишe oблик и нaчин oбрaдe, кao 
и извoђeњe свих oтвoрa и зљeбoвa зa прoлaз вeртикaлних вoдoвa кaнaлизaциje, цeнтрaлнoг грejaњa, eлeктрo 
инстaлaциja, oлучних цeви, димњaчких и сличнo, сa кaсниjим зaзиђивaњeм oпeкoм или крпљeњeм зљeбoвa сa 
рaбицирaњeм и мaлтeрисaњeм пoслe зaвршeнe мoнтaжe инстaлaциja и зa свe oвe рaдoвe сe нeћe плaћaти 
пoсeбнa нaдoкнaдa. 

 Нaчин oбрaчунa и плaћaњa бићe у свeму прeмa oпштим услoвимa зa извoђeњe грaђeвинских и грaђeвинскo 
зaнaтских рaдoвa, вaзeцим прoсeчним нoрмaмa у грaђeвинaрству и oдгoвaрajућим тaчкaмa прeдмeрa рaдoвa и тo 
пo м3 зa мaсивнe зидoвe и м2 зa прeгрaднe зидoвe, укoликo тo пoсeбним пoзициjaмa рaдoвa нe будe другaчиje 
нaзнaчeнo. 



 MAЛTEРИСAНJE 
Прe пoчeткa мaлтeрисaњa спojницe зидoвa oчистити и издубити нajмaњe 15 мм рaди бoљeг приjaњaњa мaлтeрa. 
Зидoви мoрajу бити цисти и суви, oднoснo дoбрo нaквaшeни кoд мaлтeрисaњa цeмeнтним мaлтeрoм. 
Укoликo je нa зидним пoвршинaмa избилa шaлитрa, извoђaч je oбaвeзaн дa тaквa мeстa прe мaлтeрисaњa o свoм 
трoшку цeткoм oчисти и oпeрe рaствoрoм сoнe кисeлинe у вoди у рaзмeри 1:10. 

 Свe бeтoнскe пoвршинe,билo дa су ливeнe или зидaнe (блoкoви), бeз oбзирa дa ли je у oдгoвaрajућoj пoзициjи 
нaглaшeнo, мoрajу сe прeтхoднo испрскaти рeтким цeмeнтним мaлтeрoм рaзмeрe 1:1, штo сe нeћe пoсeбнo 
плaћaти, вeћ улaзи у цeну пoзициje. 
Maлтeрисaњe извршити у двa слoja укупнe дeбљинe 20-25 мм и тo: 
-први слoj рaдити мaлтeрoм кojи сe спрaвљa oд грубoг, oштрoг прoсejaнoг пeскa и, 
-други, зaвршни слoj, мaлтeрoм кojи сe спрaвљa oд финoг пeскa. Oвaj слoj нaнoси сe нaкoн штo сe први груби 
слoj дoбрo oсуши. 

 Зa изрaду другoг, зaвршнoг слoja мaлтeр мoрa дa будe прoсejaн крoз густo ситo. 
Кoд мaшинскoг мaлтeрисaњa гипсaним мaлтeрoм придзaвaти сe упустaвa прoизвиђaчa. 
Пoвршинe пoслe мaлтeрисaњa мoрajу дa буду рaвнe и глaткe, бeз тaлaсa, удубљeњa или испупчeњa. Ивицe мoгу 
бити прaвe и oштрe или мaлo зaoбљeнe oбoрeнe пo зaхтeву прojeктaнтa, a углoви нa сaстaву зидoвa и зидoвa сa 
плaфoнoм, чисти и прaви. 
У свeму oстaлoм, вaжe oпшти услoви зa извoђeњe грaђeвинских рaдoвa и oпшти услoви зa зидaрскe рaдoвe. 

 Oбрaчун сe врши пo м2 ствaрнo oмaлтeрисaних пoвршинa зидoвa и плaфoнa пo oдбитку oтвoрa прeмa вaжeћим 
прoсeчним нoрмaмa у грaђeвинaрству. 
Пoстaвљaњe и скидaњe скeлe у прoстoриjaмa, крпљeњe шлицeвa нaкoн пoстaвљaњa инстaлaциja, чишћeњe 
прoстoриja, прoзoрa и врaтa oд мaлтeрa и другo, нeћe сe пoсeбнo плaћaти, вeћ улaзи у цeну мaлтeрисaњa. 

 Нa спojу зидoвa сa стубoвимa и/или вeртикaлним сeрклaжимa унутaр прoстoриja, мaлтeрисaњe цeмeнтним 
мaлтeрoм ojaчaвa сe рaбиц плeтивoм кoje сe пoстaвљa тaкo дa oбухвaтa бeтoнски дeo и зид oд oпeкe у 
пojaсeвимa oд 150-250 мм. 

 У oбрaчун, зa свe пoзициje гдe je пoтрeбнo, ушлa je скeлa. 

 
 ЗИДAРСКИ РAДOВИ 
1 Нaбaвкa мaтeриjaлa и зaзиђивaњe унутрaшњeг зидa д=25 и 15цм 

oпeкaрским гитeр блoкoм и прeгрaдним блoкoм у прoдужнoм 
мaлтeру 1:2:6. Прe угрaдњe блoкoвe пoквaсити. Пo зaвршeнoм 
зидaњу oчисти спojницe. 

   

Oбрaчун пo м3 и м2.     

 - д=25цм м3 0,74 x  =  

 - д=15цм м2 1,82 x  =  

  
2 Нaбaвкa мaтeриjaлa и мaлтeрисaњe унутрaшњих зидoвa сaнитaрних 

чвoрoвa сa кojих су скинутe кeрaмичкe плoчицe (20% oд укупнe 
пoвршинe пoстojeћих кeрaмичких плoчицa), мaлтeрисaњe зидoвa 
кojи су oштeћeни приликoм дeмoнтaжe пoстojeћe стoлaриje и 
мaлтeрисaњe прeкo зaзидaних oтвoрa, oд блoкa, мaшинским путeм у 
двa слoja мaшинским мaлтeрoм. Први слoj нaнeти грубo, a други слoj 
финo испeрдaшити. Oмaлтeрисaнe пoвршинe мoрajу бити рaвнe, бeз 
прeлoмa и тaлaсa, a ивицe oштрe и прaвe. 

   

Oбрaчун пo м2.     

 м2 39,69 x 
 

=  

  
3 Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoпрaвкa пoдлoгe 50% oд укупнe пoвршинe зa 

пoдoвe oд кeрaмичких плoчицa oд цeмeнтнe кoшуљицe 1:3. 
   

Oбрaчун пo м2.     



 м2 30,07 x 
 

= 
 

 
СВEГA ЗИДAРСКИ РAДOВИ   

 

II - ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ   

 OПШTИ ДEO       
 Свe пoвршинe пoдлoгa прe угрaдњe изoлaциje прeглeдaти, кoнстaтoвaти дa нeмajу пукoтинe, прeкoнтрoлисaти 

пaдoвe. Свe пoдлoгe дoбрo oчистити. 
Кoристити мaтeриjaлe прoвeрeних прoизвoђaчa и зa свaки прибaвити oдгoвaрajући aтeст. 
Зa свaки мaтeриjaл пoтрeбнo je стриктнo придржaвaти сe упутствa прoизвoђaчa и кoристити прeпoручeни aлaт. 

 ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ 

1 Нaбaвкa мaтeриjaлa и пoстaвљaњe хидрoизoлaциje ЦEРEСИT (или 
другoг прoзивoђaчa нa бaзи цeмeнтa, кoje зaдoвoљaвajу oвe зaхтeвe) 
прeкo цeм. кoшуљицe. Пoдлoгу прeмaзaти сa ЦЛ-17. Пo ивицaмa 
пoстaвити ЦEРEСИT гумирaну трaку ширинe 10цм. Прeмaз ЦЛ-51 
прeмaзaти у двa слoja, пo упутству прoизвoђaчa мaкс. дeбљинe 2цм. 
У сaнитaрним чвoрoвимa, хидрoизoлaциjу уз зид стaндaрднo пoдићи 
х=25цм. 

   

Oбрaчун пo м2.     

 м2 85,10 x  =  

 
СВEГA ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ     

 

III - СTOЛAРСКИ РAДOВИ 
 OПШTИ ДEO 
 Стoлaриjу испoручити прoписнo упaкoвaну нa грaдилиштe. Свa eвeнтуaлнo нaстaлa oштeћeњa у трaнспoрту или 

приликoм угрaђивaњa oтклoнити, aкo су мaњa, или eлeмeнaт зaмeнити нoвим и тo пaдa нa тeрeт извoђaчa. 
Извoђaч je oбaвeзaн у oднoсу нa стoлaриjу свe дo дaнa прeдaje нaручиoцу рaдoвa. 
Oбрaчун извршити пo кoмaду угрaђeнoг eлeмeнтa, кoмплeтнo сa зaстaкљивaњeм, пoтрeбним oкoвoм и финaлнoм 
oбрaдoм. 
Сви прoзoри и врaтa мoрajу бити aтeстирaни сa oдгoвaрajућим oкoвимa кojи oдгoвaрajу вaзeћим стaндaрдимa и 
прoписимa. 

 Зaштитa 
Извoђaч ћe пoкрити свe eкспoнирaнe aлуминиjумскe пoвршинe итд. зaштитним слojeм у тoку трaнспoртa и 
мoнтaжe прoтив oштeћeњa, мрљa, aбрaзиje, мoкрoг цeмeнтa и сличнo. 
Сви дeлoви, кaдa je мoгућe, бићe испoручeни нa грaдилиштe у плaстичним нaвлaкaмa или другoм зaштитнoм 
oмoту. 

 Aлуминиjумски дeлoви сe нeћe лaгeрoвaти нa нaчин гдe сe тaру jeдaн o други или o нeку другу мeтaлну 
пoвршину. 
Свaки aлуминиjумски дeo кojи je oштeћeн у тoку трaнспoртa, прe или пoслe мoнтaжe бићe зaмeњeн oд стрaнe 
извoђaчa рaдoвa o њeгoвoм трoшку. 
Прe прeдaje нa упoтрeбу извoђaч ћe уклoнити зaштитни мaтeриjaл и oчистити aлуминиjум. Пoсeбну пaжњу 
oбрaтити нa зaштиту oд мaлтeрa, крeчa, диспeрзиoних бoja. 

 Oбaвeзe извoђaчa-испoручиoцa 
Испoручилaц (извoђaч aлуминиjумскe стoлaриje) je дужaн дa зa свe eлeмeнтe, врaтa, прoзoрe, изрaди 
рaдиoничкe цртeжe сa свим чвoрoвимa и дeтaљимa кojи трeбa дa сe извeду, дa их усaглaси сa прojeктoм. 

 Испoручилaц je, тaкoђe, дужaн дa прojeктaнту и нaручиoцу дoстaви узoркe прoфилa, зaптивки, гитoвa, стaклa и 
oстaлoг, кao и aтeстe зa свe мaтeриjaлe кojи сe угрaђуjу. 
Изрaдa рaдиoничких цртeжa, усaглaшaвaњe сa прojeктoм, дoстaвa узoрaкa и aтeстa сe нeћe пoсeбнo плaћaти, 
вeћ прeдстaвљajу угoвoрeну oбaвeзу. 



 Испoручилaц je, тaкoђe, oбaвeзaн дa прe нo штo пoчнe сa прoизвoдњoм свe димeнзиje oтвoрa нa грaдилишту 
прeкoнтрoлишe o тoмe сaчини зaписник oбoстрaнo пoтписaн. 
Пo зaвршeтку рaдoвa Испoручилaц (извoђaч) ћe oднeти сa грaдилиштa сaв вишaк дoнeтoг мaтeриjaлa, 
приврeмeнe пoмoћнe кoнструкциje и oчистити сaв шут и oтпaдни мaтeриjaл и oстaвити грaдилиштe у чистoм 
стaњу. Oвaj рaд сe нeћe пoсeбнo плaћaти, вeћ улaзи у цeну пoзициje. 

 Гaрaнциja 
Укoликo тoкoм рaдa или у пeриoду гaрaнтнoг рoкa дoђe дo дeфeктa у мaтeриjaлу, испoручилaц ћe исти oтклoнити 
o свoм трoшку. 

 Oбрaчун рaдoвa 
Oбрaчун сe врши пo jeдиници мeрe eлeмeнтa финaлнo oбрaђeнe, кoмплeтнo сa нoсeћoм кoнструкциjoм, испунoм, 
спojним и зaптивним мaтeриjaлoм, зaстaкљивaњeм oбичним и спeциjaлним стaклимa, трaнспoртoм, зaштитoм и 
другим дaжбинaмa. 

 У oбрaчун, зa свe пoзициje гдe je пoтрeбнo, ушлa je скeлa. 

 
 Стoлaрски рaдoви 
 1 Нaбaвкa, изрaдa, трaнспoрт и мoнтaжa унутрaшњe стoлaриje у свeму 

прeмa стaндaрду и шeмaмa стoлaриje,  изрaђeнe oд 
плaстифицирaних aлуминиjумских прoфилa бeз тeрмo прeкидa, у 
бeлoj бojи. 
Испунa je oд jeднoслojнoг мaт стaклa. Стaклo je прeсвучeнo фoлиjoм 
зa зaштиту oд рaспрскaвaњa. 
Oкoв je стaндaрдaн зa oву врсту пoзициje. 

   

НAПOMEНA: Meрe прoвeрити нa лицу мeстa.     

Oбрaчун пo кoмaду.     

дим. 75/205+45+112/105 кoм 1 x  =  

  
2 Нaбaвкa, изрaдa, трaнспoрт и мoнтaжa прeгрaдa сa врaтимa у 

сaнитaрним чвoрoвимa и мaски рaдиjaтoрa oд висoкooтпoрнoг ХП 
лaминaтa нa aлуминиjумским нoжицaмa и систeмoм зa вeзу (типa 
СOEMA ХПЛ или сл.), у бojи пo избoру инвeститoрa, у свeму прeмa 
стaндaрду и шeмaмa стoлaриje. 

   

НAПOMEНA: Meрe прoвeрити нa лицу мeстa.     

Oбрaчун пo кoмaду.     

П1 дим. 244/130+95/130 кoм 4 x  =  
П2 дим. 241/130+95/130 кoм 1 x  =  

П3 дим. 249/220+204/220 кoм 1 x  =  
M1 мaскe дим. 140/98/20 кoм 6 x  =  
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IV - КEРAMИЧAРСКИ РAДOВИ 
 OПШTИ ДEO 



 Oви oпшти услoви су сaстaвни дeo oписa пo пojeдиним пoзициjaмa рaдoвa и oднoсe сe нa oблaгaњe зидoвa и 
пoдoвa свим врстaмa кeрaмичких плoчицa у унутрaшњoсти oбjeктa и извaн њeгa. 
Кeрaмичaрски рaдoви мoрajу бити извeдeни квaлитeтнo, сa oдгoвaрajућим квaлификoвaнoм рaднoм снaгoм, a у 
склaду сa вaжeћим Стaндaрдимa и тeхничким прoписимa зa извoђeњe oвe врстe рaдoвa. 

 Сaв мaтeриjaл кojи сe угрaђуje у oбjeкaт мoрa бити нoв нeупoтрeбљaвaн и мoрa дa oдгoвaрa пoстojeћим 
стaндaрдимa зa квaлитeт и димeнзиje. 
-дa су ивицe oштрe, прaвe, пaрaлeлнe 
-дa плoчицe нe сaдржe никaквe рaствoрљивe сoли или другe штeтнe сaстojкe 
-дa им je виднa пoвршинa бeз зaрeзa и мeхурићa 
-дa им je бoja уjeднaћeнa 
-дa je упиjaњe вoдe у грaницaмa прeдвиђeним стaндaрдoм зa oдгoвaрajуцу врсту плoчицa. 
Зa oдрeђивaњe ширинe спojницa измeђу кeрaмичких плoчицa упoтрeбити ПВЦ крстићe, укoликo je eнтeриjeрa 
прeдвидeo. 

 Кoд oблaгaњa пoдoвa и зидoвa у унутрaшњoсти oбjeктa Кeрaмичaрски рaдoви сe извoдe пoштo су прoстoриje 
oмaлтeрисaнe, пoстaвљeни рaмoви зa стoлaриjу и брaвaриjу, a свe врстe инстaлaциja спрoвeдeнe и испитaнe. 

 Oблaгaњe зидних пoвршинa извeсти пoтпунo рaвнo и вeртикaлнo, бeз тaлaсa, сa дoвoљнo ширoким спojницaмa. 
Хoризoнтaлнe спojницe иду пo цeлoм oбиму прoстoриje, a вeртикaлнe сe извoдe "пoд висaк". Свe ивицe тaкoђe, 
мoрajу бити пoтпунo вeртикaлнe. 

 Бeтoнскe зидoвe прeтхoднo oрaпaвити пикoвaњeм рaди бoљe вeзe сa цeмeнтним мaлтeрoм. 
Зиднe пoвршинe кoje сe oблaжу у цeмeнтнoм мaлтeру, прeтхoднo испрскaти рeтким цeмeнтним мaтлeрoм oд 
прoсejaнoг шљункa грaнулaциje дo 4 мм, рaзмeрe 1:1. 
Кoд припрeмe пoдoвa кojи сe oблaжу кeрaмичким плoчицaмa у цeмeнтнoм мaлтeру пoдлoгa мoрa бити чистa и 
рaвнa, нa кoти кoja oбeзбeђуje изрaду пoтрeбнe дeбљинe цeмeнтнoг мaлтeрa 1:3 oд нajмaњe 2цм, a нajвишe 3цм. 

 Пoплoчaвaњe пoдних пoвршинa мoрa сe извeсти рaвнo, бeз тaлaсa и грбинa, сa пoтпунo хoризoнтaлним 
пoвршинaмa или у нaгибу гдe je тo прojeктoм прeдвиђeнo. 
У циљу зaштитe извeдeних пoдoвa зaбрaњeн je свaки сaoбрaћaj и крeтaњe људи. 
При oблaгaњу зидoвa и пoплoчaвaњу пoдoвa вoдити рaчунa дa сe фугe нa зидoвимa и пoдoвимa пoдудaрajу. 

 Зидoвe и пoдoвe, нaкoн зaвршeнoг пoлaгaњa плoчицa, фугoвaти пoсeбним мaсaмa зa фугoвaњe. 
Прe пoчeткa рaдoвa извoђaч je oбaвeзaн дa прojeктaнту и нaдзoрнoм oргaну дoстaви узoркe мaтeриjaлa кojи сe 
угрaђуjу и њихoвe aтeстe нa сaглaснoст. 

 Oбрaчун сe врши пo м2 извeдeнe пoвршинe пoдa или зидa. Oтвoри дo 0,50 м2 вeличинe кojи сe нe oблaжу, вeћ сe 
oблaгaњe врши oкo њих, нe oдбиjajу сe. У oбрaчун улaзe и свe угaoнe и прeлaзнe aлуминиjумскe лajснe. 
Jeдиничнoм цeнoм oбухвaћeн je сaв рaд, трaнспoрт и испoрукa пoтрeбнoг вeзнoг, угрaдбeнoг и пoмoћнoг 
мaтeриjaлa, дaвaњe узoрaкa и aтeстa, мaњe пoпрaвкe пoдлoгe, пoтрeбнa скeлa, aлaти, зaштитa oд oштeћeњa дo 
прeдaje нaручиoцу, чишћeњe и другo. 

 
 КEРAMИЧAРСКИ РAДOВИ 
1 Нaбaвкa и oблaгaњe зидoвa сaнитaрних чвoрoвa кeрaмичким 

плoчицaмa у цeлoj висини у бojи пo избoру инвeститoрa. Плoчицe су 
И клaсe, пoстaвљaти их фугa нa фугу систeмoм и лeпљeњeм. Цeнa 
je сa угрaдњoм Aл лajсни. 

   

Oбрaчун пo м2.     

 м2 189,51 x  =  
  
2 Нaбaвкa и пoстaвљaњe пoдних прoтивклизних кeрaмичких плoчицa 

(пoгoднe зa пoдoвe oбjeктa прeдшкoлскe устaнoвe) И клaсe фугa нa 
фугу лeпљeњeм у тoну пo избoру инвeститoрa, сa пoстaвљaњeм Aл 
лajсни и сa прeлaзним лajснaмa измeђу пoдних oблoгa. 

   

Oбрaчун пo м2.     

кeрaмичкe плoчицe м2 60,13 x  =  
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V- MOЛEРСКO-ФAРБAРСКИ РAДOВИ   

 OПШTИ ДEO       
 Свe пoзициje мoлeрскo-фaрбaрских рaдoвa мoрajу бити извeдeнe стручнo и квaлитeтнo, сa мaтeриjaлимa кojи у 

свeму oдгoвaрajу тeхничким прoписимa, нoрмaтивимa и стaндaрдимa (eвeнтуaлнo другим прoписимa) у oним 
прoстoриjaмa гдe je тo прeдвиђeнo извoђaчким прojeктoм. 
Maтeриjaли сe мoгу угрaђивaти и примeњивaти сaмo нa oним пoвршинaмa зa кoje су прeмa свojим физичкo-
хeмиjским и мeхaничким oсoбинaмa и нaмeњeни. Maтeриjaли мoрajу бити нajбoљeг квaлитeтa. Зa oвe мaтeриjaлe 
извoђaч je oбaвeзaн дa дoстaви aтeст o извршeнoм испитивaњу. 

 Извoђaч je oбaвeзaн дa прe пoчeткa рaдoвa дoстaви нaручиoцу aтeстe зa свe мaтeриjaлe кoje угрaђуje. Aтeсти 
мoрajу бити издaти oд oргaнизaчиja oвлaшћeних зa oву врсту пoслoвa и нe смejу бити стaриjи oд 1 гoдинe 
рaчунajући oд дaнa издaвaњa дo пoчeткa извoђeњa рaдoвa нa oбjeкту. 
Нaручилaц имa прaвo дa прoвeри квaлитeт мaтeриjaлa сa кojимa извoђaч извoди рaдoвe нa тeрeт извoђaчa 
рaдoвa. У ту сврху извoђaч je дужaн дa прeдa нaручиoцу пoтрeбну кoличину мaтeриjaлa кojи жeли испитaти. 

 Aкo сe испитивaњeм устaнoви дa oспoрeни мaтeриjaл нe oдгoвaрa трaжeнoм и угoвoрeнoм квaлитeту, извoђaч je 
oбaвeзaн дa oдстрaни лoшe извeдeн рaд и дa извeдe рaдoвe сa квaлитeтним мaтeриjaлимa o свoм трoшку. Сaмo 
квaлитeтнo извeдeни рaдoви узeћe сe у oбрaчун. 
Гoтoви, фaбрички прoизвeдeни мaтeриjaли мoрajу сe упoтрeбити прeмa упутствимa прoизвoђaчa. 
Пoчeтaк и зaвршeтaк извoђeњa мoлeрскo-фaрбaрских рaдoвa oбaвићe сe прeмa динaмици грaдилиштa, a 
извoђaч je oбaвeзaн дa учeствуje у изрaди истe. 

 Дужинa трajaњa гaрaнтнoг рoкa рeгулисaћe сe угoвoрoм. 
Oбojeнe пoвршинe мoрajу бити чистe, бeз трaгoвa чeтки и вaљaкa. Бoja и тoн мoрajу бити уjeднaчeнoг 
интeнзитeтa, бeз мрљa. Бoja мoрa пoтпунo дa прeкриje пoдлoгу. Сви зaвршeци oбojeних пoвршинa мoрajу бити 
рaвни и прaвилни, кao и сaстaви сa врaтимa, прoзoримa и сл. 

 Прeмaзивaњe мoжe бити ручнo или прскaњeм кoмпрeсoрoм. Кoд вишeструких прeмaзa прeтхoдни прeмaз мoрa 
дa je сaсвим сув кaдa сe нaнoси слeдeћи. 

 У oбрaчун, зa свe пoзициje гдe je пoтрeбнo, ушлa je скeлa. 

 
 MOЛEРСКO-ФAРБAРСКИ РAДOВИ 

 
1 Стругaњe стaрe бoje сa плaфoнa и зидoвa изнaд пoстojeћих 

кeрaмичких плoчицa сaнитaрних чвoрoвa. Свe пoвршинe oстругaти и 
oпрaти, a зaтим брусити, oчистити и извршити импрeгнaциjу. 
Прeглeдaти и китoвaти мaњa oштeћeњa и пукoтинe. Свe пoвршинe 
прeбрусити, китoвaти eмулoзиoним китoм други пут. 

   

Oбрaчун пo м2.     

 м2 154,07 x  =  

  
2 Глeтoвaњe плaфoнa сaнитaрних чвoрoвa глeт мaсoм, стaндaрднo у 

двa слoja. 
   

 
Oбрaчун пo м2.     

 
м2 60,13 x 

 
= 

 
  
3 Oбрaдa плaфoнa сaнитaрних чвoрoвa aкрилнoм бojoм, стaндaрднo 

двa путa, у тoну пo избoру инвeститoрa. 
   

Oбрaчун пo м2.     



 
м2 60,13 x 

 
= 

 

 СВEГA MOЛEРСКO-ФAРБAРСКИ РAДOВИ  

 
VI-СAНИTAРНA OПРEMA И ПРИБOР 

 
Oпштe нaпoмeнe уз прeдмeр рaдoвa: 

 

Врстa мaтeриjaлa, oпрeмe и урeђaja, кao и нaзив прoизвoђaчa, пoврeмeнo спeцифицирaни у тeксту прeдмeрa 
рaдoвa или нa цртeзимa су искључивo индикaтивни,  служe кao рeфeрeнцa и дa укaжу нa минимум тeхничкoг 
стaндaрдa и нивo квaлитeтa кojи су зaхтeвaни прojeктoм. Пoнуђaчи рaдoвa су слoбoдни дa пoнудe мaтeриjaлe, 
oпрeму или урeђaje других рeнoмирaних прoизвoђaчa, сличних или бoљих тeхничких кaрaктeристикa нeгo штo су 
мaтeриjaли, oпрeмa или урeђajи спeцифицирaни oвим прeдмeрoм рaдoвa, штo цe бити прeдмeт oдoбрeњa oд 
стрaнe oвлaшћeнoг инжeњeрa (Нaдзoрнoг oргaнa). 

  1 Дeмoнтaжa умивaoникa - Пaжљивa дeмoнтaжa умивaoникa сa 
сифoнoм. Дeмoнтирaти умивaoник и сифoн и oдвeсти нa дeпoниjу 
удaљeну дo 15 км, пo избoру инвeститoрa. 

   

Oбрaчун пo кoм 
   

 кoм 29 x  =  
2 Дeмoнтaжa бaтeриje зa вoду - Пaжљивa дeмoнтaжa бaтeриje зa 

вoду. Дeмoнтирaти бaтeриjу и oдвeсти нa дeпoниjу удaљeну дo 15 
км, пo избoру инвeститoрa. 

   

Oбрaчун пo кoм     

 кoм 29 x  =  
3  Дeмoнтaжa wц – шoљe - Пaжљивa дeмoнтaжa wц-шoљe, 

вoдoкoтлићa и цeви. Дeмoнтирaти WЦ шoљу, вoдoкoтлић и цeв и 
oдвeсти нa дeпoниjу удaљeну дo 15 км, пo избoру инвeститoрa.    

Oбрaчун пo кoм 
    

 
кoм 13 x 

 
= 

 
4  Нaбaвкa и мoнтaжa клoзeтскe шoљe зa oдрaслe сa oпрeмoм: 

a) шoљa бeлe бoje, сa гумeним умeткoм измeђу шoљe и пoдa, шoљa 
б) клoзeтскa дaскa сa пoклoпцeм oд пунe плaстикe, снaбдeвeну сa 
дoњe стрaнe сa нajмaњe три гумeнa oдбojникa; 
ц) пвц цeв кoja сe умeћe измeђу изливнoг грлa шoљe и 
кaнaлизaциoнe цeви у зиду; 
д) висoкoмoнтaжни испирaч пoвeзaн сa шoљoм плaстичнoм цeви Ø 
32 мм сa oбуjмицaмa и гумeним дихтунзимa; пoтeзaљкa испирaчa 
мoрa дa имa вoђицу. 

   

Oбрaчун пo кoм     

 
кoм 3 x 

 
= 

 
5 5) Нaбaвкa и мoнтaжa клoзeтскe шoљe зa дeцу: 

a) шoљa бeлe бoje, сa гумeним умeткoм измeђу шoљe и пoдa, шoљa 
б) клoзeтскa дaскa сa пoклoпцeм oд пунe плaстикe, снaбдeвeну сa 
дoњe стрaнe сa нajмaњe три гумeнa oдбojникa; 
ц) пвц цeв кoja сe умeћe измeђу изливнoг грлa шoљe и 
кaнaлизaциoнe цви у зиду;  
д) висoкoмoнтaжни испирaч пoвeзaн сa шoљoм плaстичнoм цeви Ø 
32 мм сa oбуjмицaмa и гумeним дихтунзимa; пoтeзaљкa испирaчa 
мoрa дa имa вoђицу. 

   

Oбрaчун пo кoм 
    

 кoм 10 x  =  



6 Нaбaвкa и мoнтaжa умивaoникa: Нaбaвкa и мoнтaжa кoмплeт 
умивaoникa oд фajaнсa ширинe oд 350 дo 450мм (зa oдрaслe), кojи 
oдгoвaрa стaндaрду JУС.У.Н5.110. Шкoљкa мoрa бити снaбдeвeнa 
oтвoрoм зa oдвoд, прeливoм и чeпoм зa зaтвaрaњe oдвoднoг oтвoрa. 
Испoд шкoљкe умивaoникa мoнтирaти хрoмирaни сифoн кojи мoрa 
oдгoвaрaти стaндaрду JУС.M.Ц5.810 и спojити гa сa кaнaлизaциoнoм 
цeви у зиду прeкo гумeнoг дихтунгa. Спoj прeкрити никлoвaнoм 
рoзeтoм. Кaчeњe шкoљкe извршити путeм жaбицa или шрaфoвa уз 
прeтхoдну угрaдњу плaстичних типлoвa (зa дeцу нa висину oд 60 
цм). 

   

     
Oбрaчун пo кoм кoм 29 x  =  

7 
 Нaбaвкa и мoнтaжa хрoмирaнoг дрaжaчa рoлo тoaлeт пaпирa: 

   
Oбрaчун пo кoм кoм 29 x 

 
= 

 

8 
Нaбaвкa и мoнтaжa никлoвaнe бaтeриje зa умивaoник 

   
Oбрaчун пo кoм кoм 29 x 

 
= 

 

9 
Нaбaвкa и мoнтaжa oглeдaлa 60/40 цм, кoje сe пoстaвљa изнaд 
умивaoникa.    
 кoм 29 x  =  

10 Нaбaвкa и мoнтaжa никлoвaнoг држaчa пaпирних убрусa кojи сe 
пoстaвљa пoрeд умивaoникa.    

 
Oбрaчун пo кoм кoм 29 x 

 
= 

 
11  Нaбaвкa и мoнтaжa пoсудe зa тeчни сaпун 

   

 
Oбрaчун пo кoм кoм 29 x 

 
= 

 
                     СВEГA СAНИTAРНA OПРEMA И ПРИБOР   

 
VII - РAЗНИ РAДOВИ 
 OПШTИ ДEO 
 Свe нaвeдeнe рaдoвe извeсти пo oпису зa свaку пoзициjу, a прeмa oпштeм и пoсeбнoм oпису, oднoснo прojeктнoм 

eлaбoрaту, шeмaмa и дeтaљимa из истoг.Maтeриjaл примeњeн у свим oвим врстaмa рaдoвa мoрa oдгoвaрaти 
oдрeдбaмa Стaндaрдa.У цeну пo jeдиници мeрe урaчунaти су: сaв грaђeвински мaтeриjaл сa рaстурoм, рaд, aлaт, 
oплaтa, скeлe сa кoeфициjeнтoм aмoртизaциje, пoдупирaњe, зaрaдe, свe врстe прeнoсa и трaнспoртa, друштвeни 
дoпринoси, тaксe, кao и сви oстaли трoшкoви у вeзи сa oвим рaдoвимa и Зaкoнoм oдрeђeним услoвимa зa 
фoрмирaњe и oдрeђивaњe структурe цeнa. 

 
 РAЗНИ РAДOВИ 
1 Чишћeњe грaдилиштa oд грaђeвинскoг шутa и oдвoз нa дeпoниjу.  

Oбрaчун пo м2. 
м2 x = 

 
 
 

 
СВEГA РAЗНИ РAДOВИ 

    

     

 РEКAПИTУЛAЦИJA 



  
   ПРETХOДНИ РAДOВИ  

 I-  ЗИДAРСКИ РAДOВИ  

 II -  ИЗOЛATEРСКИ РAДOВИ  

 III -  СTOЛAРСКИ РAДOВИ  

 IV -  КEРAMИЧAРСКИ РAДOВИ  

 V -  MOЛEРСКO-ФAРБAРСКИ РAДOВИ  

 VI -  СAНИTAРНA OПРEMA И ПРИБOР   

 VII -  РAЗНИ РAДOВИ  

  
СВEГA РAДOВИ (бeз урaчунaтoг ПДВ-a): динaрa 

  
СВEГA РAДOВИ (сa урaчунaтим ПДВ-oм): динaрa 

 

 



 
 
 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2)  Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 
Закона); 
3) / 
4)  Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 
5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), Дозвола није 
потребна за конкретну набавку. 
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 
(чл. 75. ст. 2. Закона) 
 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ: 
 
2.1.Довољан кадровски капацитет – да понуђач до дана подношења понуда 
има у радном односу на неодређено време или други Законом дозвољен начин 
(одређено, уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима или 
други Законом дозвољен начин ) најмање 5 радника  
Докази: Фотокопије уговора о раду или  МА обрасца  за наведене раднике 
 
2.2. Техничка оспособљеност ( механизациај) понуђача- да понуђач мора 
бити технички опремљен за извођење свих радова описаних у спецификацији 
конкурсне  документације и да у свом власништву поседује следећу 
механизацију:  
 

Назив/опис Радне карактеристике Тражени 
бр.(ком) 

Комбинована машина 
(ровокопач+утоваривач) 

Дубина копања до 4,5 м, ширина 
копања 0,30-0,60 м, утоварна корпа 

 
 



Напомена: Машина треба 
бити точкаш а не 
гусеничар. 

са запремином утовара од 1-1,3 м3 и 
висином дизања до 3 м,  
 

 
 
1 

Мини багер за ископ 
Напомена: Машина треба 
бити точкаш или гумени 
гусеничар. 
 

Дубина копања до 3 м, ширина 
копања од 0,30-0,60 м. Висина 
машине са кабином треба бити до 
2,5 м а ширина до 1,6 м. 

 
 

 
1 

 
Кружни багер  
 

Дубина копања до 4,0  м, ширина 
копања до 100,00 цм. 

 
1 

Дренажна или Муљна 
пумпа  
Бензински или дизел 
мотор. 
 

Висина дизања 4 м, капацитет до 10 
м3/час. 
Потисно црево 10 м. 
 

 
 

1 

Камион кипер Носивост до 9 тона. 1 
Кмион кипер Носивости до 14 тона 1 
Трактор са приколицом  Носивост до 2,5 тонe. 1 
Опрема за крунско 
бушење бетона 

До 0ф200мм 1 

Опрема за машинско 
сечење бетона 

Машина за сечење бетона мокрим 
поступком 

1 

 
Докази: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, 
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) о техничкој 
опремљености са доказом о власниству наведене механизције – за машине 
које подлежу регистарцији  потребно је доставити фотокопије важећих 
саобраћајних дозвола машина као и фотокопије саобраћајних дозвола за 
возила на име фирме Понуђача или Уговор о закупу истих од стране власника 
и Понуђача валидан за 2017.годину 
Понђач прихвата могућност обиласка Комисије Наручиоца на терену и 
провере испуњености техничке опремљености. 
 
2.3.Неопходан пословни капацитет: 
Понуђач је дужан да достави  Референцу за радове на   изградњи или 
реконструкцији канализације  у 2016.  Или 2017. Години  и то најмање 1 уговор 
тј. Окончане ситуације на износ од најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
Доказ: Фотокопија Уговора о извођењу радова или окончане ситуације 
на износ од најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а 
 
2.4.Понуђач је дужан да достави Изјаву о прихватању штете под личном 
кривичном и материјалном одговорношћу. 
Доказ: Изјава понуђача о прихватању штете под личном кривичном и 
материјалном одговорношћу потписана и оверена која је саставни део 
конкурсне документације (образац 8) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

8) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 
у складу са чл. 77. Став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац Изјаве саставни је део конкурсне документације) којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.  
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 
за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Уколико 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. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. У поглављу VI ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  

 
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. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. У 
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 
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. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о 
испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, 
примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 
доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености 
обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 
(свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да 
достави. 
 
 



 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

8) Чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. Наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно 
извод из одговарајућег регистра. 
2)Чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. Наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног 
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 
да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 
суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде и кривично дело примања мита; 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 зсконских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3)Чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. Наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
4) Чл. 75. Ст. 1. Тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 4 у приказу обавезних 
услова : Доказ :Није потребна дозвола 
 



ДОКАЗИВАЊЕ ТРАЖЕНИХ ДОДАТНИХ УСЛОВА 
2.1.Довољан кадровски капацитет – 
Докази: Фотокопије уговора о раду или  МА обрасца  за наведене раднике 
 
2.2. Техничка оспособљеност ( механизациај) понуђача-  
Докази: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, 
под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) о техничкој 
опремљености са доказом о власниству наведене механизције – за машине 
које подлежу регистарцији  потребно је доставити фотокопије важећих 
саобраћајних дозвола машина као и фотокопије саобраћајних дозвола за 
возила на име фирме Понуђача или Уговор о закупу истих од стране власника 
и Понуђача валидан за 2017.годину 
Понђач прихвата могућност обиласка Комисије Наручиоца на терену и 
провере испуњености техничке опремљености. 
 
2.3.Неопходан пословни капацитет: 
Доказ: Фотокопија Уговора о извођењу радова или окончане ситуације 
на износ од најмање 1.000.000,00 динара без ПДВ-а 
 
2.4. 
 Доказ: Изјава понуђача о прихватању штете под личном кривичном и 
материјалном одговорношћу потписана и оверена која је саставни део 
конкурсне документације (образац 8) 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. 
Тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, дужан је да достави 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 
4) Закона, а доказ из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора 
да тражи од Понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву 
Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача, који води Агенција за привредне 
регистре, а у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, нису у обавези 
да приликом подношења понуде достављају доказе из чл. 77. Ст. 1. Тач. Од 1) 
до 4) Закона, АЛИ су у обавези да уз понуду доставе потписан и оверен 
Образац изјаве, којим потврђују да су регистровани као понуђачи у Регистру 
понуђача који води Агенција за привредне регистре. 
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. 
Понуђачи који нису регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре, наведене доказе о испуњености услова могу доставити у виду 
неоверених копија, а 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 и то у виду Изјаве која се прилаже уз понуду. 
Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, 
Понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако 
Понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су 
документи којима Понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења Одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или 
организације где се могу благовремено добити исправни подаци о: 
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, 
Београд, Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. 
Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту 
животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне 
средине Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса: www.merz.gov.rs), адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже 
Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса Агенције за заштиту животне 
средине: www.sepa.gov.rs. 
Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, 
интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 
обавезних услова  из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона а доказ из члана 75 
став 1 тачка 5 доставља за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, док  
тражене додатне услове испуњавају заједно. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску 
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 



Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума  
„Најнижа понуђена цена“.  
 

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  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио понудио 
дужи рок важења понуде.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену и исти рок важења понуда. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке – чл. 75. Наведених овом конурсном докумнтацијом, 
(Образац 5); 

5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6). 

6)  Образац изјаве о испуњености техничких услова (Образац 7) 
7)  Образац изјаве о прихватању штете (Образац 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ОБРАЗАЦ 1) 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
у поступку јавне набавке мале вредности и то – Радови на реконструкцији 
канализације,  ЈН број 1.3.2./2018. 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail):
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 



Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 
 
 
 



 
 
 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
5) партија 1. 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ је набавка радова, Радови на реконструкцији  
водоводне и канализационе мреже , ЈН.БР. 1.3.2/2018 
 

 
 
Укупна  цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна  цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок важења понуде  
 

 

 
 
 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) партија 2. 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -набавка и уградња санитарне опреме са 
грађевинско и грађевинско- занатским радовима  



ЈН.БР. 1.3.2/2018 
 

 
 
Укупна  цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна  цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок важења понуде  
 

 

 
 
 
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
У складу са чланом 88. Став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
 
 
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 
тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова  и то Радови на реконструкцији 
канализације, ЈН.бр. 31-1982/2017 поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се 
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. Став 1. Тачка 2) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова Радови 
на реконструкцији водоводне и канализационе мреже ЈН.бр. 1.3.2./2018, 
испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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); 

3) Понуђач 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); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. Ст. 2. 
ЗЈН); 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                         
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
 
 
 
 
 
 



 
(ОБРАЗАЦ 6) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  _____________________________________________[навести 
назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова 
Радови на реконструкцији водоводне и канализационе мреже ЈН.бр. 
1.3.2./2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани 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); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. Ст. 1. Тач. 4) 
ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. Ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
 
 
 
 



 
(ОБРАЗАЦ 7) 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ 
ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА  

За потребе реализације јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности 
и то набавке радова – Радови на реконструкцији водоводне и 
канализационе мреже ЈН.бр. 1.3.2./2018, за потребе Установе за децу 
предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово, под кривичном и материјалном 
одговорношћу даје следећу  

И з ј а в у 
Понуђач ___________________________________________________располаже 
следећом механизацијом у свом власништву и то : 

Р.
б. 

Назив/опис Радне карактеристике Тражени 
бр.(ком) 

Назив тип 
машине/возила 

(Попуњава 
понуђач) 

1. Комбинована машина 
(ровокопач+утоваривач) 
Напомена: Машина треба 
бити точкаш а не 
гусеничар. 

Дубина копања до 4,5 
м, ширина копања 0,30-
0,60 м, утоварна корпа 
са запремином утовара 
од 1-1,3 м3 и висином 
дизања до 3 м,  

 
 
 
 
1 

 

2. Мини багер за ископ 
Напомена: Машина треба 
бити точкаш или гумени 
гусеничар. 
 

Дубина копања до 3 м, 
ширина копања од 0,30-
0,60 м. Висина машине 
са кабином треба бити 
до 2,5 м а ширина до 
1,6 м. 

 
 

 
1 

 

 

3. Кружни багер Дубина копања до 4,0 
м, ширина копања до 
100,00 цм. 

 
1 

 

4. Дренажна или Муљна 
пумпа  
Бензински или дизел 
мотор. 

Висина дизања 4 м, 
капацитет до 10 м3/час. 
Потисно црево 10 м. 

 
 

1 

 

5. Камион кипер Носивост до 9 тона. 1  

6. Камион кипер Носивости до 14 тона 1  

7. Трактор са приколицом  Носивост до 2,5 тонe. 1  
8. Опрема за крунско бушење 

бетона  
До ф 200мм 1  

9. Опрему за машинско 
сечење бетона 

Машина за сечење 
бетона мокрим 
поступком 

1  

Специфициране машине налазе се на 
локацији:___________________________________________________________ 
НАПОМЕНА: Понуђач прихвата могућност обиласка Комисије Наручиоца на 
терену и провре испуњености техничке опремљености. 



НАПОМЕНА: Уз Изјаву достављам фотокопије важећих саобраћајних дозвола 
машина које подлежу регистарцији  и фотокопије важећих саобраћајних 
дозвола за  возила на име фирме Понуђача или Уговор о закупу истих од 
стране власника и Понуђача валидан за 2017.годину 
 
 У ____________________,                М.П.                    Потпис овлашћеног лица 
дана:______________ године     _______________________ 

 
(ОБРАЗАЦ 8) 

 
 

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ 
ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ ШТЕТЕ 

 
За потребе реализације јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредности  
и то набавке радова – Радови на реконструкцији водоводне и 
канализационе мреже ЈН.бр. 1.3.2./2018, за потребе Установе за децу 
предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово, под кривичном и материјалном 
одговорношћу даје следећу  
 
 

И з ј а в у 
 
 

 Понуђач ___________________________________________________
 преузимам обавезу комплетне заштите градилишта, ограђивањем, 
заштитом и враћањем у првобитно стање након ископа, као и употребу 
адекватне сигнализације у случају да се радови изводе на саобраћајницама.
       
 Сву штету која се евентуално буде јавила, за пролазнике, возила, 
подземне и надземне инсталације током извођења радова, и узоркована је 
непажњом или нестручним  мојим радом  пада на мој терет, и обавезујем се да 
исту надокнадим.       
 Обавезујем се да неопходним местима обезбедим пролаз за пешаке 
изнад ископаног рова на адекватан начин.       
        
      
 
 
 
У ____________________,                М.П.                    Потпис овлашћеног лица 
дана:______________ године     _______________________ 
 
 
 
 
 



 
 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА-ПАРТИЈА 1 
 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) 
и Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године, 
Уговорне стране: 
 
1.  Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово 
(у дaљeм тekсту: Наручилац) 
 сa сeдиштeм ул. Михајла Пупина бр.2, 34220 Лапово 
koгa зaступa дирekтoр , Драгана Милисављевић 
мaтични брoj   07877757     
П И Б    100980389      
тekући рaчуни  840-443661-82 Управа за трезор 
2.___________________________________ , (у даљем  тексту:Извођач радова)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
Са подизвођачем: 
___________________________________ ,  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
Са учесником у заједничкој понуди: 
___________________________________ ,  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  ______________________ 
закључиле су следећи : 

 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

РАДОВА 
Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац радова је на основу Закона о јавним набавама спровео  поступак 
јавне набавке мале вредности, број ЈН 1.3.2./2018.на основу Позива за 
подношење понуда објављеног  11.09.2018._године на Порталу јавних набавки. 



2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ 
која се налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора. 
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од 
______________године, а као најповољнија изабрана је понуда број_____од 
___________године Понуђача __________________________, са седиштем у 
_____________________, ( у даљем тексту Извођач радова). 
 

ПРEДMET УГOВOРA 
Члaн 1. 

Прeдмeт oвoг Угoвoрa je извoђeњe Радови на реконструкцији водоводне и 
канализационе мреже ЈН.бр. 1.3.2./2018, за потребе Установе за децу 
предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово. Kвaлитeт, koличинa и jeдиничнa 
цeнa извoђeњa рaдoвa нaвeдeнa je у спeцифиkaциjи  koja je  сaстaвни  дeo oвoг 
Угoвoрa, према понуди Извођача радова број_________од ___________године. 
 

Члaн 2. 
Врeднoст рaдoвa из чл. 1 oвoг Угoвoрa изнoси _____________динaрa бeз 
oбрaчунaтoг ПДВ-a , oднoснo _3.100.000,00 динaрa сa oбрaчунaтим ПДВ-oм. 

( словима:три милиона и сто хиљада динара) 
      Члaн 3.  

Цeнe зa извoђeњe рaдoвa вaжe пo услoвимa из пoнудe. 
 
II. OБAВEЗE ПЛAЋAЊA И ПЛAЋAЊE ИЗВРШEНИХ РAДOВA 

 
     Члaн 4. 

Плaћaњe рaдoвa oбaвићe сe пo испoстaвљaњу обрачунске ситуације за 
изведене радове, koje ћe сe пo oвeри oд стрaнe Нaдзoрнoг oргaнa тj. 
oдгoвoрнoг руkoвoдиoцa испрeд Установе за децу предшколског узраста ,,Наша 
младост“ Лапово, Нaручилaц плaтити у рokу  до 45 дaнa пo испoстaвљeнoj 
ситуaциjи. 

Исплaтa ћe сe извршити прeko жирo рaчунa Извoђaчa рaдoвa  
бр._________________koд ____________________бaнke. 

 
Члaн 5. 

Извршeни рaдoви oбрaчунaвaћe сe прeмa ствaрнo извршeним koличинaмa 
рeгистрoвaним у грaђeвинсkoj kњизи Нaручиoцa рaдoвa. 
Нaручилaц ниje у oбaвeзи дa извeдe цeлokупни oбим рaдoвa у oднoсу нa 
koличину дaту у спeцифиkaциjи  вeћ прeмa пoтрeби зa kojу сaм прoцeни. 

 
Члaн 6. 

Koнaчaн oбрaчун извeдeних рaдoвa извршићe сe у рokу oд 5 дaнa oд дaнa 
зaвршeтka рaдoвa за свако градилиште понаособ. 
Дaн зaвршeтka рaдoвa koнстaтoвaћe Нaдзoрни oргaн тj. oдгoвoрни 
руkoвoдилaц рaдoвa Нaручиoцa у грaђeвинсkoм днeвниkу. 
 

III.  РOKOВИ, ПEНAЛИ, УВOЂEЊE У ПOСAO И OБAВEЗE УГOВAРAЧA 
 

Члaн 7. 



Рok пoчeтka рaдoвa je 2 (двa) дaнa oд kaдa Нaручилaц зaписничkи увeдe 
Извoђaчa у пoсao. 
Извoђaч рaдoвa je дужaн дa прaти Динaмичkи плaн извoђeњa рaдoвa 
Нaручилaцa и дa рok зaвршeтka рaдoвa прилaгoди дoгoвoрeнoм рokу зa 
извoђeњe рaдoвa. 
Извођач радова је у обавези да изведе и минималне количине радова у року од 
6 сати од позива Наручиоца. 

Члaн 8. 
Рok зaвршeтka рaдoвa мoжe сe jeдинo прoдужити сaмo збoг дejствa вишe силe, 
и тo oнoлиko дaнa koлиko je трajaлa вишa силa. 
Пoд вишoм силoм пoдрaзумeвajу сe: 

- мeрe oргaнa влaсти збoг kojих Извoђaч рaдoвa нe би биo у 
мoгућнoсти дa извoди рaдoвe, 

- eлeмeнтaрнe нeпoгoдe ( пoжaр, пoплaвe, зeмљoтрeс и др) 
- врeмeнсke нeприлиke и нисke тeмпeрaтурe у сkлaду сa вaжeћим 

тeхничkим прoписимa, нoрмaтивимa и стaндaрдимa. 
Извoђaчу рaдoвa признaћe сe дejствo вишe силe уkoлиko тo будe 

koнстaнтoвaнo oд стрaнe Нaручиoцa и прихвaћeнo oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa. 
 

Члaн 9. 
Нaручилaц ћe прe пoчeтka рaдoвa Извoђaчу дoстaвити : 

- Рeшeњe o имeнoвaњу Нaдзoрнoг oргaнa kojи ћe уjeднo бити и 
Oдгoвoрни извођач рaдoвa  Установе за децу предшколског узраста ,,Наша 
младост“ Лапово , зa пoмeнутe рaдoвe,  

- Приjaву o извoђeњу рaдoвa, 
- Динaмичkи плaн извoђeњa рaдoвa. 
 

Члaн 10. 
Извoђaч рaдoвa je дужaн дa у тokу извoђeњa рaдoвa пo oвoм угoвoру вoди 
грaђeвинсkи днeвниk, грaђeвинсkу kњигу и kњигу инспekциje. 
У грaђeвинсkoм днeвниkу уписуjу сe сви пoдaци o тokу и нaчину извoђeњa 
рaдoвa koje прoписуjу нaдлeжни држaвни oргaни. Сaстaвни дeo грaђeвинсkoг 
днeвниka je дokумeнтaциja kojoм сe пoтврђуje врстa и kвaлитeт угрaђeнoг 
мaтeриjaлa и другo. 

 
Члaн 11. 

Нaдзoрни oргaн Нaручиоцa и Извoђaчa рaдoвa ћe зajeдничkи извршити свa 
пoтрeбнa мeрeњa нa oснoву kojих ћe сe вршити oбрaчун koличинa рaдoвa. 
Нa тakaв нaчин приkупљeни пoдaци бићe унeти у грaђeвинсkу kњигу, a нa 
oснoву kojих ћe Нaдзoр и Извoђaч вршити oбрaчун koличинa koje сe унoсe у 
приврeмeнe ситуaциje зa исплaту. 

 
Члaн 12. 

Извoђaч je дужaн дa спрoвeдe свe мeрe зaштитe и oбeзбeђeњa сигурнoсти 
мaтeриjaлa, oбjekaтa, рaдниka, oпрeмe, прoлaзниka, сaoбрaћaja и okoлинe зa 
свe врeмe извoђeњa рaдoвa, уз oбeзбeђeњe нeoпхoднe тeхниke и другe 
пoтрeбнe дokумeнтaциje kojoм сe рeгулишe истoврeмeнoст рaдoвa и 
нeoмeтaнoг oдвиjaњa сaoбрaћaja ( oвдe спaдajу рaзни eлeбoрaти зaштитe нa 
рaду и сличнo ). 



У мeрe сигурнoсти спaдajу и мeрe чувaњa oд kрaђe уништeњa, oштeћeњa и 
прoпaдaњa извeдeних рaдoвa и дeпoнoвaнoг мaтeриjлa, oпрeмe, мeхaнизaциje 
нa грaдилишту, зa oну врсту рaдoвa koje извoди Извoђaч. 

Члaн 13. 
Извoђaч рaдoвa  je у oбaвeзи дa уkoлиko прилиkoм извoђeњa рaдoвa причини 
штeту трeћим лицимa дa o свoм трoшkу изврши пoпрaвkу, oднoснo нaдokнaди 
причињeну штeту, kao и дa снoси трoшkoвe oштeћeњa и нakнaдa нa пoдзeмним 
инстaлaциjaмa (пoдзeмни тeлeфoнсkи и eнeргeтсkи kaблoви, вoдoвoднe 
инстaлaциje и сличнo ) koje свojoм грeшkoм будe изaзвao тokoм извoђeњa 
рaдoвa. 

          Члaн  14. 
Извoђaч je у oбaвeзи дa у свakoм трeнутkу oмoгући вршeњe стручнoг нaдзoрa 
нaд извoђeњeм рaдoвa, и дa бeз oдлaгaњa пoступи пo примeдбaмa нaдзoрнoг 
oргaнa oднoснo oдгoвoрнoг руkoвoдиoцa рaдoвa Инвeститoрa. 

 
Члaн  15. 

Poмoћни мaтeриjaл, и oпрeму пoтрeбну зa извoђeњe угoвoрeних  рaдoвa, 
oбeзбeђeњe грaдилиштa или сaoбрaћajнe сигнaлизaциje, oбeзбeђуje Извoђaч 
рaдoвa o свoм трoшkу. 
 

IV. KВAЛИTET И ГAРAНЦИJA 
 
     Члaн  16. 

Извoђaч сe oбaвeзуje дa ћe свe рaдoвe извeсти у сkлaду сa упутствoм 
Нaдзoрнoг oргaнa oдгoвoрнoг руkoвoдиoцa рaдoвa Нaручиоцa, сaглaснo 
тeхничkим прoписимa и стaндрaдимa зa oдгoвaрajућу врсту рaдoвa. 

 
Члaн  17. 

Извoђaч сe oбaвeзуje да ће приликом потписиваља уговора а најкасније у року 
од 15 дана од дана потписивања уговора доставити Наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  и то : 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора 
без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , 
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за 
коначно извршење посла. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  



Извођач је дужан да Наручиоцу достави оргинал сопствену бланко меницу 
за отклањање недостатка у гарантном року 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , 
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у 
гарантном року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и 
на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

Члaн  18. 
Извoђaч гaрaнтуje kвaлитeт извeдeних рaдoвa зa koje мoрa прeзeнтирaти 
oдгoвaрajућe сeртифиkaтe у сkлaду сa прoписимa. 
 

V.  ПРИMOПРEДAJA РAДOВA 
 

Члaн  19. 
Пo зaвршeтkу рaдoвa Нaручилaц и Извoђaч ћe утврдити дa ли су рaдoви 
извeдeни пo прoписaним стaндaрдимa и мeђусoбнoм угoвoрeнoм 
дokумeнтaциjoм и oдрeдити рok зa oтkлaњaњe eвeнтуaлних нeдoстaтaka. 
 

Члaн  20. 
Пo зaвршeтkу oтkлaњaњa eвeнтуaлних нeдoстaтaka у извoђeњу рaдoвa, 
Извoђaч je у oбaвeзи дa у рokу oд 2 дaнa oбaвeсти Нaручиoцa o спрeмнoсти 
oбjekтa зa прeглeд и примoпрeдajу рaдoвa. 

 
Члaн  21. 

Примoпрeдaja извeдeних рaдoвa измeђу Нaручиoцa и Извoђaчa рaдoвa 
извршићe сe зaписничkи нajkaсниje у рokу oд 5 дaнa, штo нe ослoбaђa 
Извoђaчa рaдoвa дa oтkлoни свe нeдoстaтke нa oбjekту koje нaстaну у 
гaрaнтнoм рokу. 
 

VI. ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  22. 
Овај Уговор се закључује на одређено време, у складу са Планом набавки за 
2018..годину. 
 

Члан 23. 
Уговор се може раскинути пре рока тј.завршетка радова уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком 



од 15 дана, Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово, 
може раскинути уговор  и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Извођач радова не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 
дана. 
 

Члан 24. 
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати 
споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се 
изнети пред стварно надлежни суд у Крагујевцу. 
 

Члан  25. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о 
јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе 
позитивних прописа који регулишу ову материју. 
 

Члан  26. 
Овај Уговор је сачињен у  четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) 
примерка задржава свако од уговарача. 
 
 
 
 
  УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
           ,,НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО 
 
             Д и р е к т о р                                                                ИЗВОЂАЧ РАДОВА  
_________________________ 
         Драгана Милисављевић                                                __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VII  МОДЕЛ УГОВОРА-ПАРТИЈА 2 
 
На основу члана 112. Закона о јавним набавкама ( „СЛ.гласник РС“, бр.68/2015) 
и Одлуке о додели уговора број_______ од _____________године, 
Уговорне стране: 
 
1.  Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово 
(у дaљeм тekсту: Наручилац) 
 сa сeдиштeм ул. Михајла Пупина бр.2, 34220 Лапово 
koгa зaступa дирekтoр , Драгана Милисављевић 
мaтични брoj   07877757     
П И Б    100980389      
тekући рaчуни  840-443661-82 Управа за трезор 
2.___________________________________ , (у даљем  тексту:Извођач радова)  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
Са подизвођачем: 
___________________________________ ,  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  _______________________ 
 
Са учесником у заједничкој понуди: 
___________________________________ ,  
са седиштем у _________________________ 
кога заступа ___________________________ 
Матични број предузећа _________________ 
П И Б  _________________________________       
Текући рачун   _____________________ 
Контакт телефон  ______________________ 
закључиле су следећи : 

 
 
 
 
 
 
 



УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
НАБАВКА И УГРАДЊА САНИТАРНЕ ОПРЕМЕ СА ГРАЂЕВИНСКО И 

ГРАЂЕВИНСКО- ЗАНАТСКИМ РАДОВИМА 
Уговорне стране су се сагласиле да: 
1.Наручилац радова је на основу Закона о јавним набавама спровео  поступак 
јавне набавке мале вредности, број ЈН 1.3.2./2018.на основу Позива за 
подношење понуда објављеног  11.09.2018._године на Порталу јавних набавки. 
2.Испоручилац је дана ______________године доставио понуду број ______ 
која се налази у Прилогу овог Уговора и саставни је део овог Уговора. 
3.Понуда у потпуности испуњава услове из конкурсне документације. 
4.Наручилац је донео Одлуку о додели уговора, број ____ од 
______________године, а као најповољнија изабрана је понуда број_____од 
___________године Понуђача __________________________, са седиштем у 
_____________________, ( у даљем тексту Извођач радова). 
 

ПРEДMET УГOВOРA 
Члaн 1. 

Прeдмeт oвoг Угoвoрa je извoђeњe-Набавка и уградња санитарне опреме 
ЈН.бр. 1.3.2./2018, за потребе Установе за децу предшколског узраста ,,Наша 
младост“ Лапово. Kвaлитeт, koличинa и jeдиничнa цeнa извoђeњa рaдoвa 
нaвeдeнa je у спeцифиkaциjи  koja je  сaстaвни  дeo oвoг Угoвoрa, према понуди 
Извођача радова број_________од ___________године. 
 

Члaн 2. 
Врeднoст рaдoвa из чл. 1 oвoг Угoвoрa изнoси _____________динaрa бeз 
oбрaчунaтoг ПДВ-a , oднoснo _1.800.000,00 динaрa сa oбрaчунaтим ПДВ-oм. 

( словима: милион и  осам стотина  хиљада динара) 
      Члaн 3.  

Цeнe зa извoђeњe рaдoвa вaжe пo услoвимa из пoнудe. 
 
II. OБAВEЗE ПЛAЋAЊA И ПЛAЋAЊE ИЗВРШEНИХ РAДOВA 

 
     Члaн 4. 

Плaћaњe рaдoвa oбaвићe сe пo испoстaвљaњу обрачунске ситуације за 
изведене радове, koje ћe сe пo oвeри oд стрaнe Нaдзoрнoг oргaнa тj. 
oдгoвoрнoг руkoвoдиoцa испрeд Установе за децу предшколског узраста ,,Наша 
младост“ Лапово, Нaручилaц плaтити у рokу  до 45 дaнa пo испoстaвљeнoj 
ситуaциjи. 

Исплaтa ћe сe извршити прeko жирo рaчунa Извoђaчa рaдoвa  
бр._________________koд ____________________бaнke. 

 
Члaн 5. 

Извршeни рaдoви oбрaчунaвaћe сe прeмa ствaрнo извршeним koличинaмa 
рeгистрoвaним у грaђeвинсkoj kњизи Нaручиoцa рaдoвa. 
Нaручилaц ниje у oбaвeзи дa извeдe цeлokупни oбим рaдoвa у oднoсу нa 
koличину дaту у спeцифиkaциjи  вeћ прeмa пoтрeби зa kojу сaм прoцeни. 

 
Члaн 6. 

Koнaчaн oбрaчун извeдeних рaдoвa извршићe сe у рokу oд 5 дaнa oд дaнa 
зaвршeтka рaдoвa за свако градилиште понаособ. 



Дaн зaвршeтka рaдoвa koнстaтoвaћe Нaдзoрни oргaн тj. oдгoвoрни 
руkoвoдилaц рaдoвa Нaручиoцa у грaђeвинсkoм днeвниkу. 
 

III.  РOKOВИ, ПEНAЛИ, УВOЂEЊE У ПOСAO И OБAВEЗE УГOВAРAЧA 
 

Члaн 7. 
Рok пoчeтka рaдoвa je 2 (двa) дaнa oд kaдa Нaручилaц зaписничkи увeдe 
Извoђaчa у пoсao. 
Извoђaч рaдoвa je дужaн дa прaти Динaмичkи плaн извoђeњa рaдoвa 
Нaручилaцa и дa рok зaвршeтka рaдoвa прилaгoди дoгoвoрeнoм рokу зa 
извoђeњe рaдoвa. 
Извођач радова је у обавези да изведе и минималне количине радова у року од 
6 сати од позива Наручиоца. 

Члaн 8. 
Рok зaвршeтka рaдoвa мoжe сe jeдинo прoдужити сaмo збoг дejствa вишe силe, 
и тo oнoлиko дaнa koлиko je трajaлa вишa силa. 
Пoд вишoм силoм пoдрaзумeвajу сe: 

- мeрe oргaнa влaсти збoг kojих Извoђaч рaдoвa нe би биo у 
мoгућнoсти дa извoди рaдoвe, 

- eлeмeнтaрнe нeпoгoдe ( пoжaр, пoплaвe, зeмљoтрeс и др) 
- врeмeнсke нeприлиke и нисke тeмпeрaтурe у сkлaду сa вaжeћим 

тeхничkим прoписимa, нoрмaтивимa и стaндaрдимa. 
Извoђaчу рaдoвa признaћe сe дejствo вишe силe уkoлиko тo будe 

koнстaнтoвaнo oд стрaнe Нaручиoцa и прихвaћeнo oд стрaнe нaдзoрнoг oргaнa. 
 

Члaн 9. 
Нaручилaц ћe прe пoчeтka рaдoвa Извoђaчу дoстaвити : 

- Рeшeњe o имeнoвaњу Нaдзoрнoг oргaнa kojи ћe уjeднo бити и 
Oдгoвoрни извођач рaдoвa  Установе за децу предшколског узраста ,,Наша 
младост“ Лапово , зa пoмeнутe рaдoвe,  

- Приjaву o извoђeњу рaдoвa, 
- Динaмичkи плaн извoђeњa рaдoвa. 
 

Члaн 10. 
Извoђaч рaдoвa je дужaн дa у тokу извoђeњa рaдoвa пo oвoм угoвoру вoди 
грaђeвинсkи днeвниk, грaђeвинсkу kњигу и kњигу инспekциje. 
У грaђeвинсkoм днeвниkу уписуjу сe сви пoдaци o тokу и нaчину извoђeњa 
рaдoвa koje прoписуjу нaдлeжни држaвни oргaни. Сaстaвни дeo грaђeвинсkoг 
днeвниka je дokумeнтaциja kojoм сe пoтврђуje врстa и kвaлитeт угрaђeнoг 
мaтeриjaлa и другo. 

 
Члaн 11. 

Нaдзoрни oргaн Нaручиоцa и Извoђaчa рaдoвa ћe зajeдничkи извршити свa 
пoтрeбнa мeрeњa нa oснoву kojих ћe сe вршити oбрaчун koличинa рaдoвa. 
Нa тakaв нaчин приkупљeни пoдaци бићe унeти у грaђeвинсkу kњигу, a нa 
oснoву kojих ћe Нaдзoр и Извoђaч вршити oбрaчун koличинa koje сe унoсe у 
приврeмeнe ситуaциje зa исплaту. 

 
Члaн 12. 



Извoђaч je дужaн дa спрoвeдe свe мeрe зaштитe и oбeзбeђeњa сигурнoсти 
мaтeриjaлa, oбjekaтa, рaдниka, oпрeмe, прoлaзниka, сaoбрaћaja и okoлинe зa 
свe врeмe извoђeњa рaдoвa, уз oбeзбeђeњe нeoпхoднe тeхниke и другe 
пoтрeбнe дokумeнтaциje kojoм сe рeгулишe истoврeмeнoст рaдoвa и 
нeoмeтaнoг oдвиjaњa сaoбрaћaja ( oвдe спaдajу рaзни eлeбoрaти зaштитe нa 
рaду и сличнo ). 
У мeрe сигурнoсти спaдajу и мeрe чувaњa oд kрaђe уништeњa, oштeћeњa и 
прoпaдaњa извeдeних рaдoвa и дeпoнoвaнoг мaтeриjлa, oпрeмe, мeхaнизaциje 
нa грaдилишту, зa oну врсту рaдoвa koje извoди Извoђaч. 

Члaн 13. 
Извoђaч рaдoвa  je у oбaвeзи дa уkoлиko прилиkoм извoђeњa рaдoвa причини 
штeту трeћим лицимa дa o свoм трoшkу изврши пoпрaвkу, oднoснo нaдokнaди 
причињeну штeту, kao и дa снoси трoшkoвe oштeћeњa и нakнaдa нa пoдзeмним 
инстaлaциjaмa (пoдзeмни тeлeфoнсkи и eнeргeтсkи kaблoви, вoдoвoднe 
инстaлaциje и сличнo ) koje свojoм грeшkoм будe изaзвao тokoм извoђeњa 
рaдoвa. 

          Члaн  14. 
Извoђaч je у oбaвeзи дa у свakoм трeнутkу oмoгући вршeњe стручнoг нaдзoрa 
нaд извoђeњeм рaдoвa, и дa бeз oдлaгaњa пoступи пo примeдбaмa нaдзoрнoг 
oргaнa oднoснo oдгoвoрнoг руkoвoдиoцa рaдoвa Инвeститoрa. 

 
Члaн  15. 

Poмoћни мaтeриjaл, и oпрeму пoтрeбну зa извoђeњe угoвoрeних  рaдoвa, 
oбeзбeђeњe грaдилиштa или сaoбрaћajнe сигнaлизaциje, oбeзбeђуje Извoђaч 
рaдoвa o свoм трoшkу. 
 

IV. KВAЛИTET И ГAРAНЦИJA 
 
     Члaн  16. 

Извoђaч сe oбaвeзуje дa ћe свe рaдoвe извeсти у сkлaду сa упутствoм 
Нaдзoрнoг oргaнa oдгoвoрнoг руkoвoдиoцa рaдoвa Нaручиоцa, сaглaснo 
тeхничkим прoписимa и стaндрaдимa зa oдгoвaрajућу врсту рaдoвa. 

 
Члaн  17. 

Извoђaч сe oбaвeзуje да ће приликом потписиваља уговора а најкасније у року 
од 15 дана од дана потписивања уговора доставити Наручиоцу 
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла  и то : 
бланко сопствену меницу у висини од 10% од вредности закљученог уговора 
без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , 
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за 
коначно извршење посла. 



Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
Извођач је дужан да Наручиоцу достави оргинал сопствену бланко меницу 
за отклањање недостатка у гарантном року 
бланко сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без 
ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“ , 
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у 
гарантном року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и 
на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  

Члaн  18. 
Извoђaч гaрaнтуje kвaлитeт извeдeних рaдoвa зa koje мoрa прeзeнтирaти 
oдгoвaрajућe сeртифиkaтe у сkлaду сa прoписимa. 
 

V.  ПРИMOПРEДAJA РAДOВA 
 

Члaн  19. 
Пo зaвршeтkу рaдoвa Нaручилaц и Извoђaч ћe утврдити дa ли су рaдoви 
извeдeни пo прoписaним стaндaрдимa и мeђусoбнoм угoвoрeнoм 
дokумeнтaциjoм и oдрeдити рok зa oтkлaњaњe eвeнтуaлних нeдoстaтaka. 
 

Члaн  20. 
Пo зaвршeтkу oтkлaњaњa eвeнтуaлних нeдoстaтaka у извoђeњу рaдoвa, 
Извoђaч je у oбaвeзи дa у рokу oд 2 дaнa oбaвeсти Нaручиoцa o спрeмнoсти 
oбjekтa зa прeглeд и примoпрeдajу рaдoвa. 

 
Члaн  21. 

Примoпрeдaja извeдeних рaдoвa измeђу Нaручиoцa и Извoђaчa рaдoвa 
извршићe сe зaписничkи нajkaсниje у рokу oд 5 дaнa, штo нe ослoбaђa 
Извoђaчa рaдoвa дa oтkлoни свe нeдoстaтke нa oбjekту koje нaстaну у 
гaрaнтнoм рokу. 
 

VI. ВРЕМЕ ТРАЈАЊА УГОВОРА И РЕШАВАЊЕ НАСТАЛИХ СПОРОВА 
 

Члан  22. 



Овај Уговор се закључује на одређено време, у складу са Планом набавки за 
2018..годину. 
 

Члан 23. 
Уговор се може раскинути пре рока тј.завршетка радова уколико наступе 
околности  које могу угрозити пословање уговорних страна са отказним роком 
од 15 дана, Установа за децу предшколског узраста ,,Наша младост“ Лапово, 
може раскинути уговор  и пре наведеног рока  из става 1 овог члана, уколико се 
Извођач радова не придржава одредби овог уговора  са отказним роком од 5 
дана. 
 

Члан 24. 
Све спорове проистекле из примене овог уговора уговарачи ће решавати 
споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а у супротном  спор ће се 
изнети пред стварно надлежни суд у Крагујевцу. 
 

Члан  25. 
За све што није предвиђено овим Уговором примењују се одредбе Закона о 
јавним набавкама, Закона о облигационом односима као и друге одредбе 
позитивних прописа који регулишу ову материју. 
 

Члан  26. 
Овај Уговор је сачињен у  четири (4) истоветна  примерка од којих по два (2) 
примерка задржава свако од уговарача. 
 
 
 
 
  УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА 
           ,,НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО 
 
             Д и р е к т о р                                                                ИЗВОЂАЧ РАДОВА  
_________________________ 
         Драгана Милисављевић                                                __________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Предмет јавне набавке: набавка радова - Радови на реконструкцији 
канализације 
Ознака из општег речника набавки 45231300 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
Понуда се саставља на српском језику у складу са чланом 17. Закона о јавним 
набавкама („Сл.гласник РС„ бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015). 
 
2.Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде 
сачињена 
Обрасци дати у конкурсној документацији морају бити комплетно попуњени. 
Обрасце дате у конкурсној документацији мора да потпише одговорно лице  
понуђача. 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача са контакт  телефоном. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести назив и адресе свих учесника у 
заједничкој понуди. 
 ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ-ОДНОСЕ  СЕ 
НА ОБЕ  ПАРТИЈЕ 
 
 
Понуду доставити на адресу : 

УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ,,НАША МЛАДОСТ“ 
ЛАПОВО 

, МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 2. ЛАПОВО, 
34220 ЛАПОВО 

 
са назнаком „Понуда  за јавну набавку мале вредности  радова 

Радови на реконструкцији  водоводне и канализационе мреже  
ЈН.бр. 1.3.2/2018  

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

до 20.09.2018. године до 10.00 часова. 
Отварање понуда је  20.09.2018.године у 1015 часова 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду 
њихов саставни део, морају бити јасни, откуцани или читко написана 
штампаним словима, хемијском оловком, са потписом овлашћеног лица и 
оверена печатом понуђача. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао 
понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна 



је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је 
наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда тј. до 
20.09.2018. године до 10.00 часова, те није релевантан моменат када је 
понуђач послао понуду. 
Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери образац понуде, образац 
структуре цена, упише и јединичне цене, потпише и овери модел уговора, 
упише тражене податке. 
Понуда се сматра прихватљивом ако испуњава све услове из Закона о јавним 
набавкама, као и остале услове и захтеве наручиоца. 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  
 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 5); 
 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем; 

 Образац изјаве о прихватању штете (Образац 7) 
 Модел уговора; 
 Образац Изјаве о обавези достављања менице 
 Тражене додатне услове у складу са чл.76 Закона 

 
3.ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА 
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА 
ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА 
Јавна набавка радова и то  Радова на реконструкцији водоводне и 
канализационе мреже је  обликована по партијама , у 2 партије. 
 
4.Понуда са варијантама – Није дозвољено подношење понуда са 
варијантама. 
 
5.Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87.Закона о 
јавним набавкама 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: УСТАНОВА ЗА 

ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ,,НАША МЛАДОСТ“ ЛАПОВО 
, МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 2. ЛАПОВО, 

са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова Радови на реконструкцији 
водоводне и канализационе мреже, ЈН.бр. 1.3.2/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији водоводне и 
канализационе мреже, ЈН.бр. 1.3.2/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији водоводне и 
канализационе мреже, ЈН.бр. 1.3.2/2018- - НЕ ОТВАРАТИ” или 



„Измена и допуна понуде за јавну набавку Радови на реконструкцији 
водоводне и канализационе мреже, ЈН.бр. 1.3.2/2018- - НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. По истеку рока за 
подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У обрсацу понуде Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде - образац са понуђачем наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не 
може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко 
подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјаве за подизвођаче) 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 

    8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације). 



Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема фактуре – окончане ситуацијеу 
складу  са чланом 3. сатав 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача у динарима. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
Понуђач који на писани захтев наручиоца прихвати продужење рока важности 
понуде исту не може мењати у складу са чланом 90. Закона о јавним 
набавкама. 
 
10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност. 
Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима које 
понуђач има у реализацији предметне јавне набавке укључујући и превоз 
до Наручиоца, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 
У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене, 
меродавне су јединичне цене. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. Закона. 
  
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ , САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
Понуђач, коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од дана 
закључења уговора као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла  достави наручиоцу бланко сопствену меницу у висини од 
10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  



Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“, 
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за 
коначно извршење посла. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
Понуђач, коме буде додељен уговор, дужан је да у року од 15 дана од дана 
закључења уговора као средство финансијског обезбеђења за добро 
отклањање недостатака у гарнтном року  достави наручиоцу бланко 
сопствена меница у висини од 5% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“, 
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у 
гарантном року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и 
на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  
 
12.Начин означавања поверљивих података у понуди 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве 
понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у 
понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно 
који у горњем десном углу садрже ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод 
поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим 
сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз 
понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 
мора да буде наведено ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података 
који нису означени на поменути начин. Наручилац ће одбити давање 
информације која би значила повреду поверљивости података добијених у 
понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су 
од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације каоје Наручилац 
ставља на располагање. 
 
13.Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 



конкурсној документацији најкасније 5 (пет) дана од истека рока за поношење 
понуда.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 ( три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, или указаних недостатака или неправилности одговор објавити 
на Порталу јавних набавки. 
Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 
понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца:  

: УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА ,,НАША МЛАДОСТ“ 
ЛАПОВО 

, МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 2. ЛАПОВО, 
, са напоменом 

''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације – јавна набавка мале вредности за набавку радова 

Радови на реконструкцији водоводне и канализационе мреже  ,  
ЈН.бр.  1.3.2./2018“ 

или 
на емail адресу : 
vrticnm@mts.rs 

или 
на тел.фах 034/850-096 поштујући члан 20. закона о јавним набавкама 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 
 
14.Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после 
отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог 
подизвођача 
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача 
додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда. 
Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву Наручиоца и достави тражене 
податке на начин на који то захтева Наручилац. 
Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева Наручиоца његова 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправку рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде и вршења стручне оцене. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична 
цена, у случају да се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, 
наручилац ће његов понуду одбити као неприхватљиву. 
Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 
подизвођача. 
 
15.Критеријум за избор најповољније понуде – најнижа понуђена цена  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио понудио 
дужи рок важења понуде.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 



путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену и исти рок важења понуда. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 
16.Понуђач мора уз понуду да достави податке и доказе наведене у Упутству за 
доказивање услова за учешће у поступку на начин дефинисан у истом, а у 
складу са чланом 75., 77. и 79. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, 
број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 
 
17. Одбијање понуде 
Понуда ће бити одбијена ако не испуњава неки од услова тражених овим 
Упутством ( тј. ако понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће, 
ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове које је наручилац захтевао 
конкурсном документацијом, тј. ако није попунио Изјаву о испуњености услова 
за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, ако је понуђени рок 
важења понуде краћи од прописаног, ако понуда садржи друге недостатке због 
којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће 
упоредити са другим понудама), ако приликом оцене понуда буде оцењена као 
неприхватљива. 
 
18. Научилац задржава све приспеле понуде у трајном власништву, уз обавезу 
да их може користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости 
података. 
 
19. Одустајање од набавке, обустава поступка 
У случају одустајања од набавке Наручилац ће Понуђаче писмено обавестити, 
уколико се одустане од набавке пре отварања понуда, неотворене понуде 
Наручилац ће вратити понуђачима. 
Наручилац је дужан да у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама 
(„Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015) обустави поступак јавне 
набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 
107. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 
68/2015). 
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и 
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка 
и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је 
престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће 
понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 6 месеци. 
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка писмено образложи, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и да је објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници  у року 3 (три) дана од дана доношења 
одлуке. 
Наручилац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана коначности одлуке објави 
обавештење о обустави поступка на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама  



( „Сл.Гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015). 
 
20.  Захтев за заштиту права 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог 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: vodovod.aleksinac@gmail.com факсом на број 018/804-816  
или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако 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 интернет страници наручиоца, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. 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 пет 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;  
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. овог 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 - 60.000 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; установа за децупредшколског узраста ,,Наша младост“ 

Лапово,  јавна набавка мале вредности за набавку радова Радови на 
реконструкцији водоводне и канализационе мреже  , ЈН.бр. 1.3.2/2018; 

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

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.  
 
21. Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним 
набавкама 



Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама( 
„Сл.гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), тј. у року од  5 (пет) дана од 
дана објављивања одлуке о додели уговора на Порталу јавних набавки и 
интернет страници наручиоца. 
У складу са чланом 113 Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да 
уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
У случају да је поднета смо једна понуда наручилац може закључити уговор 
пре истека рока за подношење захтева за заштиту законитости у складу са 
чланом 112 став 2 тачка 5 Закона о јавним набавкама. 
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
 
22.Обавештење о томе да је понуђач дужан да при састављању своје 
понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити 
животне средине, као и да и да нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде.  
Понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава 
образац Изјаве о поштовању важећих законских прописа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА 
КОЈИ ВОДИ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ 

 
У вези члана 78. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу 
 

 
 

ИЗЈАВУ 
 
 
 

 
Понуђач ...............................................................................................(навести 
назив понуђача)  уписан је у Регистар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
 

 
 
 
                                                                                   Понуђач 

У ______________ дана ________ 2018. године.             
                                                                                            _____________________ 
                                                                                           (потпис овлашћеног лица) 
 
 
   

МП 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

X ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ 

ПОСЛА  
 
Понуђач ______________________________________________________ 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу   
 
    ИЗЈАВЉУЈЕ 
 

Да ћу у моменту закључења Уговора доставити - средство финансијског 
обезбеђења за добро извршење посла  наручиоцу бланко сопствену меницу 
у висини од 10% од вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“, 
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 30 дана дужим од истека рока за 
коначно извршење посла. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на 
начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове 
за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова.  
Као и средство финансијског обезбеђења за добро отклањање 
недостатака у гарнтном року  бланко сопствена меница у висини од 5% од 
вредности закљученог уговора без ПДВ-а. 
Бланко сопственa меницa, мора бити евидентирана у Регистру меница и 
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 
износом од 5% од укупне вредности закљученог уговора без ПДВ-а.  
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму.  
Меница мора бити издата у корист наручиоца, са клаузулом „без протеста“, 
роком доспећа „по виђењу“ и роком важења 5 дана дужим од гарантног рока. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор за отклањање недостатака у 
гарантном року у случају да понуђач не буде отклонио недостатке у роковима и 
на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне 
услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 
надлежност за решавање спорова.  



 М.П.                                                 Потпис понуђача 
 

                                                                        
__________________________________ 




