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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. ЈН. БР. 27/2013 

 

Назив и адреса наручиоца: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ 

ул. Радоја Дакића 6-8, 11070 Нови Београд 

Интернет страница наручиоца: www.imd.org.rs 

Напомена: спроводи се отворени поступак 

Предмет набавке:  радови, извођење грађевинско занатских радова обликованих у две партије: 

1. Грађевинско занатски радови на крову 

2. Непредвиђени грађевинско занатски радови ( текуће одржавање )за период од 12 месеци 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

Лице за контакт: Весна Павловић, Слободан Столић/3108/226/, Павић Влаховић- тел/факс број 

011/2609-869 
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Прилог број 2. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1.Понуђач  доставља понуду на обрасцу (образац број 5, 5.1./5.2. – образац понуде)  наручиоца  

Понуда и остала документација, која се подноси уз понуду мора да буде на српском језику. 

2.Понуђач обавезно уписује на обрасцу понуде вредност понуде. Цена треба да буде изражена у 

динарима, без пореза на додату вредност.  

Понуђач је у обавези да понуду да до износа процењене вредности јавне набавке. Укупна процењена 

вредност набавке је 4.000.000,00 дин., без ПДВ-а.Наручилац је дужан да одбије све  неприхватљиве 

понуде. Такође, Наручилац може одбити понуде и по посебним основима за одбијање понуде 

наведеним у Закону о јавним набавкама. 

3.Јавна набавка је обликована по партијама. Процењена вредност партија: Партија бр.1 око  

2.500.000,00 дин.без ПДВ-а, и Партија бр. 2.  око 1.500.000,00 дин. без ПДВ-а. 

Понуђач може поднети понуду за једну или више партија, тако да се свака партија може посебно 

уговарати. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или 

само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно. Понуђач је у 

обавези да понуди  све ставке у оквиру партије за коју подноси понуду.У случају да понуђач не понуди 

све ставке у оквиру једне партије, понуда ће се сматрати неисправном и као таква биће одбијена.  

4. Понуда са варијантама није дозвољена. 

5. У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду 

достављањем допуне, измене или опозива понуде у затвореној коверти са назнаком допуна/измена или 

опозив понуде за ЈН бр. 27/2013./у складу са чланом 87., став 6 Закона/ 

6. Понуђач је у обавези да приликом достављања понуде, наведе, да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу, и уколико хоће, да у својој понуди наведе проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% предмета набавке. 

7. Ако Понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу,  у обавези 

да наведе назив подизвођача као и остале податке за идентификацију подизвођача, а уколико уговор 

између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. За 

подизвођача је потребно попунити образац 5б. 

Понуђач је дужан да наручиоцу омогући на његов захтев приступ подизвођачу, ради провере и 

утврђивања испуњености услова за предметну набавку. 

Понуђач је обавезан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из 

члана 75. Став 1.тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 

75.став 1.тачка 5) овог закона  за део набавке  који ће извршити преко подизвођача. 

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

набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1.тачка 5) ЗЈН, понуђач може доказати 

испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке. 

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

уговора по спроведеном поступку јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира 

на број подизвођача. 

Понуђач не може ангажовати  као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

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

уговора наручилац претрпео знатну штету.У том случају наручилац ће обавестити организацију 

надлежну за заштиту конкуренције. 

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди под условима из 

члана 80.став 14.ЗЈН. 
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 Понуду може поднети и група понуђача, као заједничку понуду под условима из члана 81.ЗЈН. 

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

заједничкој понуди, или као подизвођач код другог понуђача.  У  понуди  (обрасцу  понуде),  понуђач  

наводи  на који  начин  подноси  понуду,  односно  да  ли  подноси  понуду самостално,  са 

подизвођачем, или  као  заједничку  понуду.  

8. Саставни део заједничке понуде  је споразум, којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. 

Став 4.ЗЈН. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Приликом подношења заједничке понуде група понуђача је у обавези да наведе  имена и одговарајуће 

професионалне квалификације лица, која ће бити одговорна за извршење уговора. 

Приликом подношења  заједничке понуде, уколико   понуду   подноси   група   понуђача,   у   Обрасцу 

понуде   навести  све учеснике у заједничкој понуди.  

За   сваког   учесника   у   заједничкој   понуди   попунити, печатом  оверити  и  потписати  Образац  бр. 

5а - "Подаци  о  понуђачу " (који   је   учесник   у   заједничкој   понуди/копирати у довољном броју 

примерака)   и  доставити  доказе  о  испуњености услова из члана 75. и 76.Закона,  на начин предвиђен 

у конкурсној документацији. Обрасци  из  конкурсне  документације,   у    случају подношења  

заједничке   понуде,   се  потписују  и  печатом оверавају   на   начин   предвиђен   конкурсном   

документацијом у  оквиру  '' УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ''. 

9. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:  

Понуђач се обавезује да тражене радове који су предмет јавне набавке у изврши у складу са  захтевом 

наручиоца. 

За партију 1, Радови на крову рок завршетка радова  је 45 радних дана од дана уплате аванса. 

За партију 2, Непредвиђени грађевинско занатски радови ( текуће одржавање ) време одзива је до 8 

сати након позива / mail / ; обавезно је предмер радова и профактуру доставити у року од 24 сата од 

одзива а извођење радова извршити до 48 сати након прихватања предмера и профактуре од стране 

наручиоца 

УСЛОВИ - РОК ПЛАЋАЊА:  

За партију 1: аванс 20 % остатак 45 дана након завршетка радова 

За партију 2 : 45 дана након испостављања фактуре. 

10. Цена понуде мора бити исказана у динарима, без обрачунатог ПДВ-а. 

Образац структуре цене је дат уз образац понуде. У понуђену цену мора бити урачуната укупна 

вредност услуга, са свим пратећем трошковима. 

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

93. Закона о јавним набавкама.  

Понуђач је обавезан да понуди искључиво једну цену за понуђене услуге. 

Све друго сматраће се понудом са варијантама. 

11. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде понуђачи могу добити само по 

писменом захтеву упућеном наручиоцу на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета 

Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја дакића6-8, 11070 Нови Београд,  и у прописаном року у складу са 

Законом о јавним набавкама,  најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. 
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Наручилац ће у писаном облику у року од 3 дана од дана пријема захтева послати одговор у 

писаном облику и да истовремено  ту информацију објави на Порталу јавних набавки. 

 Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се 

на начин одређен чланом 20.ЗЈН. 

Захтев за додатним информацијама и појашњењима, доставља се на исту адресу као и понуда, лично, 

путем поште или у електронском облику. 

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

факсом није дозвољено. 

12. Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која 

ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда у складу са чланом 93. ЗЈН. 

13. У случају спровођења преговарачког поступка преговараће се о цени и начину плаћања. 

14. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА : НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  

Вредноваће се укупна вреност из рекапитулације за сваку партију. 

Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума „најниже понуђене цене”, у складу са 

чланом 85. Закона о јавним набавкама.  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу цену за поједине партије најповољнија ће се бирати 

по редоследу пријема  понуда на архиви Института 

15. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде у наведе да је поштовао обавезе које произилазе 

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

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. – Изјава на меморандуму понуђача, дата под 

материјалном и кривичном одговорношћу, потписана од стране одговорног лица. 

 16. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права својине  трећих 

лица сноси понуђач. 

17. Захтев за заштиту права може да поднесе свако заинтересовано лице у складу са чланом 148. и 

151.ЗЈН у  току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу у складу са чланом 

149. ЗЈН. 

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

чланом 150. ЗЈН са последицама поднетог захтева за заштиту права и привременим мерама. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун Буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 

динара са назнаком набавке на коју се односи у складу са чланом 156. ЗЈН.  

Број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, сврха: Републичка 

административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 

Уговор о јавној набавци не може бити закључен пре истека рока за подношење захтева за заштиту 

права из члана 107. Закона о јавним набавкама. 

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

одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија не одлучи другачије.  

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 захтева из става 3, члана149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека 

тог рока.  
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 

односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 

два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

18. Уговор са изабраним понуђачима ће бити закључен у року од осам дана од истека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН. 
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Прилог бр. 3.  

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И  ДОДАТНИХ  УСЛОВА  ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Комисија за јавне набавке Наручиоца ( у даљем тексту: комисија) ће установити испуњеност обавезних 

услова за учешће одређених у чл. 75. и додатних услова из чл. 76. Закона. 

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

регистар. 

- Доказује се  фотокопијом Извода из регистра надлежног органа -  Агенције за привредне 

регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда; 

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

организоване криминалне групе,  против привреде, против животне средине,примања или 

давања мита, преваре. 

- Извод из казнене евиденције МУП-а, односно уверење надлежног суда. 

3. Да понуђачу  није   изречена мера  забране обављања делатности која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуда. 

  - Доказује се  потврдом издатом од стране надлежног органа (  Потврде Привредног и прекршајног 

суда или потврда Агенције за привредне регистре). 

  4.Да је понуђач за текућу годину измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописим Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. 

Доказује се потврдом надлежног пореског органа,потврдом надлежног органа локалне самоуправе о 

измирењу других јавних дажбина у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији,или потврде  да се Понуђач не налази у поступку приватизације. 

5. Да понуђач има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

прописана. 

Услов: Важећа дозвола за обављање делатности која представља предмет конкретне јавне набавке – 

одговорни извођач радова са одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије 

Доказ:Лиценца одговорног извођача радова  број 410,411 или 800; довољно је доставити једну од три 

наведене лиценце. Потребно је доставити лиценцу за стално запосленог  радника коју издаје 

Инжењерска комора Србије и потврду Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је лиценца још 

увек важећа.Лиценца се може доставити у фотокопији и уз лиценцу доставити доказ о уплаћеној 

чланарини у Инжењерској комори Србије за 2013 годину. 

Д одатни слови: 

6) Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним финансијским и 

пословним капацитетом и то : 

Да је у претходне три године / 2010,2011,2012 г/ имао промет од 15.000.000,00 динара на 

кровопокривачким радовима за партију 1а за партију 2 овај промет се односи на грађевинско занатске 

радове. 

Доказ: фотокопије закључених Уговора који су тражени.              
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УСЛОВИ ПОНУДЕ 

Документација, којом понуђач доказује испуњеност услова из члана 75. и 76.а који се подноси  по 

члану 77. Закона ојавним набавкама(''Сл.гласник РС''124/2012) не може бити старија од 6 месеци од 

дана објављивања јавног позива, јер мора исказивати правно релевантно стање понуђача у погледу 

тражених услова на дан подношења понуде.  

Докази о испуњености услова  под тачком   2), и  4)не могу бити старији од 2 (два ) месеца пре 

отварања понуда. 

Доказ о испуњености услова  под тачком 3) мора бити издат после дана објављивања јавног 

позива.  

Докази о испуњеним условима могу се доставити  у неовереним копијама.  Изабрани 

понуђач  ће у року који одреди наручилац, а не дужем од три дана од дана пријема позива 

наручиоца,доставити оригинал или оверену копију,  на увид, напред наведених доказа  о 

испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац задржава право провере наведених докумената.Уколико се приликом провере 

установи да копија траженог документа не одговара оригиналу тог документа,понуда ће бити 

одбијенау смисли чл. 106. Закона. 

 

 Изјава понуђача о прихватању услова из јавног позива (прилог бр. 10) мора бити попуњена, 

потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.  

 Понуда понуђача мора се дати за све ставке у оквиру обрасца понуде из једне партије, у 

супротном понуда ће се сматрати непотпуном/неприхватљивом. 

 

Понуда са варијантама није дозвољена и неће се разматрати. 
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Прилог бр. 4. 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 На основу члана 26, Закона о јавним набавкама(''Службени гласник РС'' бр,124/2012), понуђач у 

поступку јавне набавке радова,  ЈН бр. 27/2013, даје следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 Изјавом о независној понуди, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да је у отвореном  поступку јавне набавке радова, 

партија___________________________________________________________________________________

код Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ у 2013 години за ЈН 

27/2013, понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима, или заинтересованим лицима. 

 

 

 

                                                               M.П. 

                                                                               П О Н У Ђ А Ч 

        _______________________________ 

(ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ           

ПРИЛОГ) 
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Образац понуде – образац бр. 5. 

1. Општи подаци о понуђачу: 

 

Назив 

понуђача:________________________________________________________________________  

Адреса и седиште 

понуђача:______________________________________________________________ 

Матични број 

понуђача:_________________________________________________________________ 

Шифра 

делатности:_____________________________________________________________________ 

Особа за 

контакт:_______________________________________________________________________ 

Телефон-

телефакс:______________________________________________________________________ 

Електронска 

пошта:_____________________________________________________________________ 

Порески број 

понуђача:__________________________________________________________________ 

Број текућег рачуна:____________________________________________________________________ 

Лице одговорно за потписивање 

Уговора:__________________________________________________ 

2.Број 

понуде:__________________________________________________________________________ 

3.Датум сачињавања 

понуде:_____________________________________________________________ 

4.Важење понуде: 

______________________________________________________________________ 

 

5. Број партије која се 

нуди:______________________________________________________________ 

 

Понуду подносим ( заокружити): а) САМОСТАЛНО       б) ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА           ц) са 

ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Понуђена цена без ПДВ-а____________________________________________ динара 

- Услови –начин плаћања:_____________________________________________ 

 

- Рок извршења  радова:        

           Потпис и печат 

 

 _________________________ 
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Саставни део Обрасца понуде су Обрасци бр. 5.1 и 5.2. са спецификацијом за обе партије, у 

прилогу. 

Партија 1, обр. 5.1. 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

За санираое равнпг крпва на пбјекту изнад I ПEДИЈАТРИЈЕ Института  

р.бр. ППИС Јед.м.ј Кпл. Јед.цена без       

ПДВ-а     

Укупна цена без      

ПДВ-а                           

 

I  РУШЕОЕ И ДЕМПНТАЖА 

 

1. Демпнтажа грпмпбранске инсталације, ппцинкп- 

    ване траке са бакастима и пдлагане ради ппнпвне 

    упптребе.                                                                  м'  140,00 x ___________ = ______________ 

2. Демпнтажа бетпнских плпча дим. 40x40 и 30x30 

    са равнпг крпва  h=10м. чишћеое, скидаое са 

    крпва и пдлагаое на местп кпје пдреди инвести- 

    тпр.                                                                           м²  550,00 x ____________ = _____________ 

 

3. Чишћеое слпја песка д=4цм. исппд бетпнских 

    плпча, скидаое са крпва и пдвпз на градилишну  

   деппнију.                                                                   м²  550,00 x ___________ = ______________ 

 

4. Скидаое заштитне хидрпизплације пд тер папира 

    делимичнп залепљенпг за ппдлпгу   (чишћеое 

    ппдлпге).                                                                 м²  550,00 x ___________ = _______________ 

 

5. Обијаое армираних рабициранп цементних хпл- 

    кера РШ 30цм. са спуштаоем шута и пдлагаоем 

    на градилишну деппнију.                                            м'  130,00 x ___________ = _______________ 
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6. Демпнтажа вентилаципних глава пд ппцинкпва- 

    нпг лима.                                                                кпм. 10,00 x ____________ = ______________ 

 

7. Обијаое пштећенпг малтера са зидпва надзидака, 

    и фасаде стамбенпг дела, спуштаое шута и пдлагаое 

    на градилишну деппнију(50% пд укупне ппвршине).  м²  94,35 x ____________ = ______________ 

 

8. Демпнтажа пкапница пд ппцинкпванпг лима 

    РШ 50цм.                                                                 м' 146,20 x ____________ = ______________ 

 

9. Демпнтажа крпвнпг ппкривача пд ппцинкпванпг  

    лима.                                                                         м²   66,14 x ____________ = ______________ 

 

10. Демпнтажа дптрајалпг тер папира дашчане ппдлпге 

     и ппд кпнструкције пд штафли.                                    м²   66,14 x ____________ = ______________ 

 

11. Утпвар и пдвпз шута на градску деппнију.             м³   35,00 x ____________ = ______________  

 

                                                                  ________________________________________________ 

                                                                        РУШЕОЕ И ДЕМПНТАЖА ДИН: _______________ 

 

II НПВИ РАДПВИ 

 

1. Припремаое ппстпјеће хидрпизплације и хплкера: 

   -Прпсецаое напрслина, набпра и птклпбучених 

    места, ппсецаое и изравнаваое бренерпм. 

  -Крпљеое прпсечених и пбрађених места битуме- 

   нскпм изплаципнпм тракпм ’’Кпндпрфлекс Т4’’ 
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   са завариваоем и глетпваоем.                                м²  550,00 x ___________ = ______________ 

 

2. Набавка материјала и израда хплкера РШ 30цм 

    пд рабициранпг цементнпг малтера.                         м'  130,00 x ___________ = ______________ 

 

3. Демпнтажа ппстпјећих сливника, набавка и мпн- 

    тажа нпвих.                                                              кпм.   5,00 x ___________ = ______________ 

 

4. Украјаое  ппстпјеће  термпизплације и  слпјева 

    хидрпизплације пкп сливника, пјачаое хидрпизпла- 

   ције изплаципнпм тракпм’’Кпндпрфлекс Т4’’(/или 

   еквивалентнпм) заваренпм целпм ппвршинпм са 

   упуштаоем у сливнике и глетпваоем.                      кпм.  5,00 x ___________ = _______________ 

 

5. Набавка и мпнтажа птпаривача (луфтинга) исппд 

    хидрп и термпизплаципнпг слпја са украјаоем 

    термпизплације и слпјева хидрпизплације.                  кпм.   8,00 x ___________ = ______________ 

 

6. Малтерисаое пбијених  делпва  фасаде  назидка 

    и фасаде стамбенпг дела цементним малтерпм 

    50% пд укупне ппвршине назидка.                           м²   94,35 x ___________ = ______________ 

 

7. Израда нпве хидрпизплације крпва и уз хплкере 

    пд следећих слпјева: 

   -Оснпвни хладни премаз 

   -Кпндпрфлекс Т4 или еквивалентни, трака са угра- 

     ђује вареоем преклппа и идп 30% за ппдлпгу. 

   -Кпндпрфлекс Т4 или еквивалентни заварен целпм 

    ппвршинпм за припремљену ппстпјећу хидрпизп- 
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    лацију. 

  -Завршни слпј’’Кпндпрфлекс ПФШ 4 или еквивалентнп 

    заварен целпм ппвршинпм за предхпдни слпј.           м²  585,00 x ___________ = ______________ 

 

8. Набавка и ппстављаое кулије плпча дим. 40x40x4 

    на слпју песка д=4цм. прекп ПВЦ фплије са залива- 

    оем фуга цементним малтерпм на делу крпва.        м²   90,00 x ___________ = ______________ 

 

 

 

9. Враћаое ппстпјеће грпмпбранске инсталације у 

    истпветни пплпжај (кап пре демпнтаже) са дпдаткпм 

    нпвих трака, шрафпва, спјних елемената и бетпнских 

   баласта(пкп 50%) без атестираоа.                             м'  140,00 x ___________ = ______________ 

 

 

10. Израда и мпнтажа вентилаципних глава пд пласти- 

      фициранпг лима д=0,55мм. 

                                                      - Ø 100                кпм.    4,00 x ___________ = ______________ 

                                                      - Ø 120                кпм.    4,00 x ___________ = ______________ 

 

11. Набавка материјала и израда дрвене ппдкпнст- 

    рукције крпва пд штафли 5x8 са пптребним падп- 

    вима.                                                                        м²  66,14 x ___________ = ______________ 

 

12. Набавка материјала и дашчаое крпва чампвпм 

    даскпм д= 24мм.                                                  м²   66,14 x ___________ = ______________ 

 

13. Набавка и ппстављаое тер папира на дашчану 
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   ппдлпгу са пптрбним преклппима.                            м²   66,14 x ___________ = _______________ 

 

14. Набавка и мпнтажа нпвпг лименпг ппкривача 

    пд пластифициранпг лима са дуплим фалцпм.              м²   66,14 x ___________ = _______________ 

 

15. Набавка материјала, израда и мпнтажа лимених  

    пкапница пд пластифициранпг лима д=0,55мм 

    РШ 50цм.                                                                м' 146,20 x ____________ = ______________ 

 

16. Бпјеое лимених пкапница пснпвнпм и заврш- 

     нпм бпјпм са предрадоама РШ 50цм.                 м'   40,00 x ____________ = ______________  

 

17. Глетпваое и бпјеое фасаде назидка и фасаде 

     стамбенпг дела фасакрилпм у тпну пп избпру 

     инвеститпра.                                                             м²  188,70 x ___________ = ______________ 

                                                                  _______________________________________________ 

                                                                                         НПВИ РАДПВИ ДИН:________________ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I  РУШЕОЕ И ДЕМПНТАЖА _____________________________ ДИН: ________________ 

 

II  НПВИ РАДПВИ _______________________________________ ДИН: _________________ 

                                                                                  _____________________________________ 

                                                                                             УКУПНП ДИН: _________________ 

                                                                                             ПДВ 20% ДИН: _________________ 

                                                                                 _____________________________________ 

                                                                                    СВЕ УКУПНП ДИН: _________________ 
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Пбразац структуре цене за партију 1 

р.бр. ППИС Јед.          

мере. ј 

Кпл.                  јед.цена са           

пдв-пм 

Укупна цена са        

пдв-пм 

Ппсебнп исказани 

трпшкпви кпји чине 

јед. цену 

 

I  РУШЕОЕ И ДЕМПНТАЖА 

 

1. Демпнтажа грпмпбранске инсталације, ппцинкп- 

    ване траке са бакастима и пдлагане ради ппнпвне 

    упптребе.                                                                  м'  140,00 x ___________ = ____________=__ 

2. Демпнтажа бетпнских плпча дим. 40x40 и 30x30 

    са равнпг крпва х=10м. чишћеое, скидаое са 

    крпва и пдлагаое на местп кпје пдреди инвести- 

    тпр.                                                                           м²  550,00 x ____________ = _____________= 

 

3. Чишћеое слпја песка д=4цм. исппд бетпнских 

    плпча, скидаое са крпва и пдвпз на градилишну  

   деппнију.                                                                   м²  550,00 x ___________ = ______________= 

 

4. Скидаое заштитне хидрпизплације пд тер папира 

    делимичнп залепљенпг за ппдлпгу   (чишћеое 

    ппдлпге).                                                                 м²  550,00 x ___________ = ______________=_ 

 

5. Обијаое армираних рабициранп цементних хпл- 

    кера РШ 30цм. са спуштаоем шута и пдлагаоем 

    на градилишну деппнију.                                            м'  130,00 x ___________ = ______________=_ 

 

6. Демпнтажа вентилаципних глава пд ппцинкпва- 

    нпг лима.                                                                кпм. 10,00 x ____________ = ______________= 
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7. Обијаое пштећенпг малтера са зидпва надзидака, 

    и фасаде стамбенпг дела, спуштаое шута и пдлагаое 

    на градилишну деппнију(50% пд укупне ппвршине).  м²  94,35 x ____________ = _________   =_____ 

 

8. Демпнтажа пкапница пд ппцинкпванпг лима 

    РШ 50цм.                                                                 м' 146,20 x ____________ = ______________= 

 

9. Демпнтажа крпвнпг ппкривача пд ппцинкпванпг  

    лима.                                                                         м²   66,14 x ____________ = ______________= 

 

10. Демпнтажа дптрајалпг тер папира дашчане ппдлпге 

     и ппд кпнструкције пд штафли.                                    м²   66,14 x ____________ = _____________=_ 

 

11. Утпвар и пдвпз шута на градску деппнију.             м³   35,00 x ____________ = ____________=__  

 

                                                                  ________________________________________________ 

                                                                        РУШЕОЕ И ДЕМПНТАЖА ДИН: _______________ 

 

II НПВИ РАДПВИ 

 

1. Припремаое ппстпјеће хидрпизплације и хплкера: 

   -Прпсецаое напрслина, набпра и птклпбучених 

    места, ппдсецаое и изравнаваое бренерпм. 

  -Крпљеое прпсечених и пбрађених места битуме- 

   нскпм изплаципнпм тракпм ’’Кпндпрфлекс Т4’’ 

   са завариваоем и глетпваоем.                                м²  550,00 x ___________ = ____________=__ 

 

2. Набавка материјала и израда хплкера РШ 30цм 
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    пд рабициранпг цементнпг малтера.                         м'  130,00 x ___________ = ____________=__ 

 

3. Демпнтажа ппстпјећих сливника, набавка и мпн- 

    тажа нпвих.                                                              кпм.   5,00 x ___________ = _____________=_ 

 

4. Украјаое  ппстпјеће  термпизплације и  слпјева 

    хидрпизплације пкп сливника, пјачаое хидрпизпла- 

   ције изплаципнпм тракпм’’Кпндпрфлекс Т4’’(/или 

   еквивалентнпм) заваренпм целпм ппвршинпм са 

   упуштаоем у сливнике и глетпваоем.                      кпм.  5,00 x ___________ = ____________=___ 

 

5. Набавка и мпнтажа птпаривача (луфтинга) исппд 

    хидрп и термпизплаципнпг слпја са украјаоем 

    термпизплације и слпјева хидрпизплације.                  кпм.   8,00 x ___________ = _____________=_ 

 

6. Малтерисаое пбијених  делпва  фасаде  назидка 

    и фасаде стамбенпг дела цементним малтерпм 

    50% пд укупне ппвршине назидка.                           м²   94,35 x ___________ = _____________=_ 

 

7. Израда нпве хидрпизплације крпва и уз хплкере 

    пд следећих слпјева: 

   -Оснпвни хладни премаз 

   -Кпндпрфлекс Т4 или еквивалентни, трака са угра- 

     ђује вареоем преклппа и идп 30% за ппдлпгу. 

   -Кпндпрфлекс Т4 или еквивалентни заварен целпм 

    ппвршинпм за припремљену ппстпјећу хидрпизп- 

    лацију. 

  -Завршни слпј’’Кпндпрфлекс ПФШ 4 или еквивалентнп 

    заварен целпм ппвршинпм за предхпдни слпј.           м²  585,00 x ___________ = ___________=___ 
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8. Набавка и ппстављаое кулије плпча дим. 40x40x4 

    на слпју песка д=4цм. прекп ПВЦ фплије са залива- 

    оем фуга цементним малтерпм на делу крпва.        м²   90,00 x ___________ = ___________=___ 

 

9. Враћаое ппстпјеће грпмпбранске инсталације у 

    истпветни пплпжај (кап пре демпнтаже) са дпдаткпм 

    нпвих трака, шрафпва, спјних елемената и бетпнских 

   баласта(пкп 50%) без атестираоа.                             м'  140,00 x ___________ = ____________=__ 

 

10. Израда и мпнтажа вентилаципних глава пд пласти- 

      фициранпг лима д=0,55мм. 

                                                      - Ø 100                кпм.    4,00 x ___________ = ____________=__ 

                                                      - Ø 120                кпм.    4,00 x ___________ = ____________=__ 

 

11. Набавка материјала и израда дрвене ппдкпнст- 

    рукције крпва пд штафли 5x8 са пптребним падп- 

    вима.                                                                        м²  66,14 x ___________ = _____________=_ 

 

12. Набавка материјала и дашчаое крпва чампвпм 

    даскпм д= 24мм.                                                  м²   66,14 x ___________ = _____________=_ 

 

13. Набавка и ппстављаое тер папира на дашчану 

   ппдлпгу са пптрбним преклппима.                            м²   66,14 x ___________ = ____________=___ 

 

14. Набавка и мпнтажа нпвпг лименпг ппкривача 

    пд пластифициранпг лима са дуплим фалцпм.              м²   66,14 x ___________ = _____________=__ 

 

15. Набавка материјала, израда и мпнтажа лимених  



19  

 

    пкапница пд пластифициранпг лима д=0,55мм 

    РШ 50цм.                                                                м' 146,20 x ____________ = ______________= 

 

16. Бпјеое лимених пкапница пснпвнпм и заврш- 

     нпм бпјпм са предрадоама РШ 50цм.                 м'   40,00 x ____________ = ____________=__  

 

17. Глетпваое и бпјеое фасаде назидка и фасаде 

     стамбенпг дела фасакрилпм у тпну пп избпру 

     инвеститпра.                                                             м²  188,70 x ___________ = __________=____ 

                                                                  _______________________________________________ 

                                                                                         НПВИ РАДПВИ ДИН:________________ 
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Партија 2, пбразац 5.2. 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

За извпђеое грађевинских и грађевинскп-занатских радпва на нашем пбјекту 

р.бр. ППИС Јед.м.ј Кпл.               

1 

Јед.цена  Укупна цена  

У кплпни кпличина уписује се 1 и  укупна цена се дпбија  такп штп се јединична цена мнпжи са 1. 

I  ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 

 

1. Мпнтажа и демпнтажа заштитне пграде пкп искппа, 

    пбезбеђеое несметанпг прплаза кприсника.  

    Ограда се кпристи за све време трајаоа радпва.     1 м' x ____________ = _____________ 

 

2. Ручни искпп земље IIIкатегприје дубине дп 2м 

    са пдбациваоем земље и пдвпжеоем на привре- 

    мену деппнију у кругу пбјекта.                                     1 м³ x ____________ = ____________ 

 

3. Разупираое искппанпг рпва фпснама и грађпм 

    пдгпварајућег пресека пп прппису за пву врсту 

    радпва.                                                                                1м²  x ___________ = _____________ 

 

4. Насипаое слпја песка у искппани рпв пкп цеви 

    h=30цм.                                                                                 1м³ x ____________ = ____________ 

 

5. Затрпаваое рпва земљпм из искппа са набија- 

    оем у слпјевима.                                                             1 м³  x ____________ = ____________ 

                                                                             _________________________________________ 

                                                                                                        УКУПНП ДИН: ______________ 
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II БЕТПНСКИ И АРМИРАНП БЕТПНСКИ РАДПВИ 

 

 

1. Исецаое асфалта и бетпна д=15-20цм.за канализа- 

    ципни рпв ширине 60цм., разбијаое бетпна и пдвпз  

    на градилишну деппнију.                                                    1м² x ____________ = _____________ 

 

2. Израда тамппнскпг слпја пд шљунка д=10цм.                1м³  x ____________ = _____________ 

 

3. Бетпнираое кплпвпзне плпче армираним бетпнпм 

    у слпју д=15-20цм. армиран арматурнпм мрежпм 

    Ԛ84.                                                                                             1 м³ x____________ = _____________ 

 

 

 

4. Израда армиранп бетпнских надвратника и надпрп- 

    зпрника пресека 20x30 кпмплет са пплатпм и ар- 

    матурпм.                                                                                      1 м'  x ___________ = _____________ 

 

5. Израда бетпнскпг ппда д=10цм. МБ 20 армиран 

    и пердашен.                                                                                     1  м² x ___________ = _____________ 

 

6. Израда армиране и пердашене цементне кпшуљице 

    д=3-4цм. прпсејаним шљункпм’’јединица’’ арми- 

    рана мрежпм Ø6.                                                                           1 м² x ___________ = _____________ 

                                                                               ________________________________________ 

                      

 

                                                                                   УКУПНП ДИН: ______________ 
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III ЗИДАРСКИ  РАДПВИ 

 

1. Обијаое прпдужнпг малтера са зидпва и плафпна 

    са чишћеоем сппјница.                                                            1 м² x ___________ = _____________ 

 

2. Скидаое ппда, цементне кпшуљице дп бетпнске 

    ппдлпге.                                                                                        1м² x ___________ = _____________ 

 

3. Прпбијаое преграднпг зида пд ппеке за израду 

    птвпра за врата.                                                                            1м² x ___________ = _____________ 

 

4. Прпбијаое кпнструктивнпг зида пд ппеке за из- 

    раду птвпра врата са ппдупираоем.                                      1 м³ x ___________ = _____________ 

 

5. Прпбијаое зида за прплаз впдпвпдних и канализа- 

    ципних цеви.                                                                                     1 кпм. x ___________ = _____________ 

 

6. Зазиђиваое птвпра д=25цм. и више пунпм ппе- 

    кпм у прпдужнпм малтеру.                                                          1м³  x ___________ = _____________ 

 

7. Зазиђиваое птвпра у преградним зидпвима шу- 

    пљпм ппекпм д=12цм. у прпдужнпм малтеру 

    са израдпм армиранп бетпнскпг серклажа.                              1 м² x ___________ = _____________ 

 

8. Малтерисаое   зидпва  пд   ппеке   прпдужним 

    малтерпм.                                                                                         м² x ___________ = _____________ 

 

9. Крпљеое   шлицева   прпдужним    малтерпм.                       1 м´ x ___________ = _____________ 
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10. Дерспваое  зидпва  пд  ппеке   цементним 

      малтерпм.                                                                           1 м² x ___________ = _____________ 

 

11. Израда хидрпизплације зида пд ппеке пенетратпм 

     у три слпја.                                                                            1м² x ___________ = _____________ 

                                                                             _________________________________________ 

                                                                                                       УКУПНП ДИН: ______________ 

 

  IV   ИЗПЛАТЕРСКИ РАДПВИ 

 

1.Равнаое и санираое ппстпјеће хидризплације  

   на местима где се упчавају пштећеоа(чиш- 

   ћеое клпбукпва, пппуоаваое неравнина и 

   пукптина ’’Кпндпр’’ тракпм.                                                        1 м²  x ___________ = ____________ 

 

2. Чишћеое ппдлпге и нанпшеое хладнпг пре- 

    маза Битулитпм ’’А’’                                                                       1 м² x ___________ = ____________ 

 

3. Набавка материјала и израда нпве хидрпизп- 

   лације пд три слпја пплиазбитпла и два слпја мре- 

  жице на местима где се врши санација.                                        1м²  x ___________ = ____________ 

 

4. Обрада равних сливника и сппјева плучних ве- 

   ртикала на исти начин кап ПОЗ 3                                                  1кпм. x ____________ = ____________ 

 

5. Заштита урађене хидрпизплације ’’Спларфлеx’’ 

   или еквивалентнп 2 пута.                                                                 1м² x ____________ = ____________ 

 

6. Израда хидрпизплације терасе на бази пплиуре- 



24  

 

   тана са прерадопм чишћеоем ппдлпге и на- 

   нпшеоем прајмера.                                                                         1  м²  x ____________ = ____________ 

                                                                     _____________________________________________ 

                                                                                                         УКУПНП ДИН:_____________ 

 

V   ЛИМАРСКИ РАДПВИ 

 

1. Демпнтажа хпризпнталних и вертикалних плука 

   и лимених ппшивки пд ппцинкпванпг лима: 

                     -Хпризпнтални плуци РШ50цм                                   1 м´ x ___________ = _____________ 

                     -Вертикални плуци     РШ50цм.                                  1 м´ x __________ = ______________ 

                     -Окапнице               РШ30цм.                                         1  м' x __________ = ______________ 

                     -Окапнице               РШ50цм.                                         1 м' x ___________ = ______________ 

 

2. Набавка материјала хпризпнталних и вертикалних 

   плука и ппшивки пд пластифициранпг лима д=0,55 

                     -Хпризпнтални плуци РШ50цм.                               1 м' x ___________ = _____________ 

                     -Вертикални плуци     РШ50цм.                                 1м'  x ___________ = _____________ 

                     -Окапнице               РШ30цм.                                       1 м' x ___________ = ____________ 

                     -Окапнице               РШ50цм.                                      1  м' x ___________ = ____________ 

 

3. Демпнтажа ппстпјећих впдпскупљача, наба- 

   вка материјала, израда и мпнтажа нпвих пд пла- 

   стифициранпг лима д=0,55мм.                                                 1 кпм. x ___________ = _____________ 

 

4. Демпнтажа ппстпјећих вентилаципних капа, 

   набавка материјала, израда и мпнтажа нпвих 

   пд пластифициранпг лима д=0,55мм. Ø120                           1  кпм.x ___________ = ____________ 
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5. Дихтпваое сппјева лима са атикама и зидп- 

   вима ’’Waserdihtom’’ и трајнп еластичним 

   гитпм.                                                                                                    1  м' x ____________ = _____________ 

 

6. Чишћеое плучних хпризпнтала и вертикала.                           1 м'  x ____________ = _____________ 

                                                                     _____________________________________________ 

                                                                                                        УКУПНП ДИН:______________ 

 

VI   КЕРАМИЧАРСКИ РАДПВИ 

 

 

1. Обијаое зидних и ппдних керамичких плпчица 

   кпмплет са цементним малтерпм, изнпшеое 

   шута ван пбјекта на градилишну деппнију.                                1 м²  x ____________ = ______________ 

 

2. Набавка материјала и пблагаое зидпва и пп- 

   дпва керамичким плпчицама са фугпваоем и 

   уградопм угапних и прелазних лајсни: 

                                         -Зидне                                                            1м² x ____________ = ______________ 

                                         -Ппдне                                                            1м² x ____________ = ______________ 

 

3. Набавка материјала и пблагаое ппдпва гра- 

   нитнпм керамикпм И класе са фугпваоем и  

   уградопм угапних и завршних лајсни.                                         1  м² x ____________ = ______________ 

 

4. Набавка материјала и мпнтажа спкле пд гра- 

   нитне керамике х=10цм. са фугпваоем.                                     1 м' x ____________ = ______________ 

 

5. Ппјединачнп ппстављаое, крпљеое керами- 
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   чким плпчицама дим:30x30 са демпнтажпм 

   пштећених плпча и припремпм ппдлпге.                                  1 кпм x ___________ = ______________ 

 

6. Ппјединачнп ппстављаое и крпљеое ппдпва 

  грнитнпм керамикпм дим:30x30 са демпнта- 

  жпм пштећених плпча и припремпм ппдлпге.                        1кпм.  x ____________ = ______________ 

 

7. Ппјединачнп ппстављаое, крпљеое ппдпва 

  и степеништа пд мермерних плпча 30x30x2 са  

 демпнтажпм пштећених плпча и припремпм пп- 

  длпге.                                                                                               1  кпм.  x _____________ = ______________ 

                                                                     _____________________________________________ 

                                                                                                     УКУПНП ДИН: _______________ 

 

VII  ППДПППЛАГАЧКИ РАДПВИ 

1. Демпнтажа старпг ПВЦ ппда са лајснама, 

   изнпшеое ван пбјекта на градилишну депп- 

  нију.                                                                                                  1 м²  x ____________ = _______________ 

 

2. Набавка и ппстављаое ламинатнпг ппда 

  класе 33 у бпји пп избпру инвеститпра кпмплет 

  са угапним лајснама.                                                                       1м²  x ___________ = _______________ 

 

3. Набавка материјала, израда ппдлпге ппдпва 

  пд сампразливне масе на бази цемента.                                     1м²  x ___________ = _______________ 

 

4. Набавка материјала и ппстављаое ппдних 

  пблпга пд ПВЦ-а(Грамат или еквив.) бпја пп 

   избпру инвеститпра.                                                                         1м²  x ____________ = ______________ 
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5. Набавка материјала и ппстављаое ПВЦ спкле 

  h=10цм. тип кап ПОЗ 4                                                                       1  м'  x ____________ = ______________ 

                                                                        ___________________________________________ 

                                                                                                     УКУПНП ДИН:_______________ 

VIII   СУВПМПНТАЖНИ РАДПВИ 

 

1. Набавка материјака, израда и мпнтажа 

  спуштенпг плафпна типа’’Армстрпнг’’ са 

  ппстављаоем ппдкпнструкције пд Ал прп- 

  фила.                                                                                           1 м²  x ____________ = _______________ 

 

2. Набавка материјал, израда и мпнтажа спу- 

  штенпг плафпна пд гипс-картпн плпча са из- 

  радпм ппдкпнструкције пд лимених прпфила.                   1м² x ____________ = _______________ 

 

3. Замена пштећених ’’Армстрпнг’’ плпча 

  спуштенпг плафпна дим: 60x60цм.                                        1кпм. x ____________ = _______________ 

4. Набавка материјала, израда и мпнтажа 

  преграднпг зида д=10цм. пд гипс-картпн 

  плпча д=12,5мм са израдпм ппдкпнстру- 

  кције пд лимених прпфила и испунпм пд ми- 

  нералне вуне д=10цм.                                                                1м² x _____________ = _______________ 

5. Облагаое зидпва гипс-картпн плпчама 

  д=12,5мм прекп ппдкпнструкције пд ли- 

  мених прпфила.                                                                              1 м² x ____________ = _______________ 

                                                                 ______________________________________________ 

                                                                                                  УКУПНП ДИН: ________________ 
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IX  МПЛЕРСКП-ФАРБАРСКИ РАДПВИ 

 

1. Заштита ппдпва и застакљених ппвршина  

  ПВЦ фплијпм.                                                                        1 м²  x ____________ = ________________ 

 

2. Скидаое старе бпје са зидпва и плафпна.                     1 м²  x ____________ = _______________ 

 

3. Глетпваое зидпва и плафпна глет маспм 

  2 x са местимичнпм ппправкпм напрслина 

  бандаж тракпм.                                                                     1 м²  x ____________ = ________________ 

 

4. Бпјеое зидпва и плафпна дисперзивнпм 

  бпјпм са свим пптребним предрадоама 

  за пву врсту ппсла.                                                                1 м²  x ___________ = ________________ 

 

5. Скидаое бпје са ппстпјећих врата дп 

  здраве и чисте ппдлпге.                                                      1 м² x ___________ = _______________ 

6. Ампаспваое унутрашоих дуплпшперп- 

  ваних врата дим: 90 x 210 са заменпм  

  квака и шилдпва.                                                                 1кпм.  x ____________ = _______________ 

 

7. Бпјеое стпларије врата уљнпм са свим 

   пптребним  предрадоама  за пву  врсту 

   ппсла,  завршнп  лакираое емаил  лакпм 

   два пута.                                                                                1м² x ____________ = _______________ 

 

8. Пажљива демпнтажа радијатпра(20 ребара) 

  и ппнпвна мпнтажа пп завршетку мплерских 

   радпва.                                                                                1 кпм.  x _____________ = ______________ 
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9. Бпјеое радијатпра и радијатпрских цеви 

  бпјпм за радијатпре са пптребним предра- 

  доама: 

                              -Радијатпри                                                     1м² x ______________ = ______________ 

                              -Цеви                                                                 1  м'  x ______________ = ______________ 

 

10. Бпјеое жутила и флека на зидпвима и 

  плафпнима ’’Фасакрилпм’’                                                       1м²  x ______________ = ______________ 

                                                               ________________________________________________ 

                                                                                                    УКУПНП ДИН: _______________ 

 

 

X  ВПДПВПД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈЕ 

 

1. Демпнтажа инсталације впдпвпда пд 

  ппцинкпваних цеви Ø½´ и Ø¾´са изнп- 

  шеоем ван пбјекта на градилишну депп- 

  нију.                                                                                       1 м' x _____________ = _______________ 

 

2. Демпнтажа санитарних уређаја: 

              -WЦ шпља са впдпкптлићем                               1 кпм.  x ______________ = ______________ 

              -Умивапник са сифпнпм                                        1кпм.  x ______________ = ______________ 

              -Једнпручна батерија за тпплу 

               и хладну впду                                                            1кпм.  x ______________ = ______________ 

 

3. Израда инсталације впдпвпда пд ПВЦ 

   цеви са фитингпм, материјалпм за спа- 

  јаое и ппртабним штемпваоем. 
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                                      -Ø16мм                                                      1  м'x ______________ = _______________ 

                                      -Ø20мм.                                                     1м' x ______________ = _______________ 

                                      -Ø25мм.                                                        1м'  x ______________ = _______________ 

 

4. Набавка и мпнтажа равних прппусних 

  вентила са заштитнпм хрпмиранпм каппм: 

                                       -½´                                             1  кпм.  x ______________ = _______________ 

                                       -¾´                                              1 кпм.  x ______________ = _______________ 

                                       -1´                                                1 кпм. x ______________ = _______________ 

 

5. Демпнтажа гвпзденп-ливених канализа- 

  ципних цеви, изнпшеое ван пјекта на гра- 

  дилишну деппнију. 

                                       -Ø50мм                                 1  м'x ______________ = _______________ 

                                       -Ø70мм.                                 1 м'  x ______________ = _______________ 

                                       -Ø100мм.                               1м' x ______________ = _______________ 

 

6. Демпнтажа пдвпдних решетки Ø50мм.               1кпм. x ______________ = _______________ 

 

7. Израда инсталације канализације пд ПВЦ 

  цеви заједнп са фаспнским кпмадима и 

  материјалпм за спајаое и пптребним ште- 

  мпваоем. 

                                        -Ø50мм.                                1 м'  x ______________ = _______________ 

                                        -Ø70мм.                                 1  м'  x ______________ = _______________ 

                                        -Ø100мм.                               1м'  x ______________ = _______________ 

8. Чишћеое впдпвпдних и канализаципних 

  шахтпва, пдвпз, црпљеое впде ручнп или 

  пумппм.                                                                          1 кпм.  x ______________ = ________________ 
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9. Одгушеое плучоака.                                                 1кпм.  x ______________ = ________________ 

 

 

10. Одгушеое сппљне канализаципне мреже 

     ’’WОМОМ’’                                                                    1 h  x _______________ = _______________ 

 

11. Одгушеое унутрашоих вертикалних и хп- 

  ризпнталних канализаципних пдвпда електри- 

  чнпм сајлпм.                                                                    1   м'.  x _______________ = _______________ 

 

12. Набавка и мпнтажа кпмплет WЦ шп- 

   ље са впдпкптлићем и испирнпм цеви и 

  даскпм тип ’’Симплпн’’                                                 1 кпм. x ______________ = _______________ 

 

13. Набавка и мпнтажа кпмплет умива- 

   пника пд керамике дим: 60x40 дпма- 

   ће прпизвпдое са сифпнпм.                                       1  кпм.  x ______________ = _______________ 

 

14. Набавка и мпнтажа једнпручне стп- 

  јеће батерије за умивапник са ппкре- 

  тним изливпм за тпплу и хладну впду.                       1 кпм. x ______________ = ______________ 

 

15. Набавка и мпнтажа санитарне гала- 

   нтерије: 

              -Огледалп дим: 40x60                                           1кпм. x ______________ = _______________ 

              -Држач сапуна хрпмирани                                    1кпм. x ______________ = _______________ 

              -Држач тпалет папира хрпм.                                1кпм.  x _______________ = _______________ 

              -Ппсуда за течни сапун                                     1кпм.  x _______________ = _______________ 
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              -Држач пешкира хрпмирани                           1кпм.  x _______________ = _______________ 

                                                       ____________________________________________________ 

 

                                                                                                    УКУПНП ДИН:  _______________ 

XI  РАЗНИ РАДПВИ 

 

1. Чишћеое и праое прпстприје пп завршетку 

    радпва.                                                                                 1м² x ______________ = _______________ 

 

2. Утпвар и пдвпз шута на градку деппнију.                    1м³ x ______________ = _______________ 

 

3. Радпви кпји се не мпгу нпрмирати или 

   на други начин предвидети.                                             1НЧ  x ______________ = _______________ 

                                                              ________________________________________________ 

                                                                                                  УКУПНП ДИН: _______________ 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

I   ЗЕМЉАНИ РАДПВИ ______________________________ ДИН: ____________________ 

 

II БЕТПНСКИ И АРМИРАНП БЕТПНСКИ РАДПВИ ______ ДИН: ____________________ 

 

III  ЗИДАРСКИ РАДПВИ ______________________________ ДИН: ____________________ 

 

IV   ИЗПЛАТЕРСКИ РАДПВИ __________________________ ДИН: ____________________ 

 

V ЛИМАРСКИ РАДПВИ ______________________________ ДИН: _____________________ 

 

VI  КЕРАМИЧАРСКИ РАДПВИ _______________________ ДИН: _____________________ 

 

VII  ППДПППЛАГАЧКИ РАДПВИ _____________________ ДИН: ____________________ 
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VIII  СУВПМПНТАЖНИ РАДПВИ _____________________ ДИН: _____________________ 

 

IX  МПЛРСКП-ФАРБАРСКИ РАДПВИ ________________ ДИН: _____________________ 

 

X  ВПДПВПД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈЕ ________ ДИН: _____________________ 

 

XI   РАЗНИ РАДПВИ _________________________________ ДИН: _____________________ 

                                                              

                                                                                УКУПНП ДИН:___________________ 

                                                                     ПДВ 20% ДИН: __________________ 

                                                      _______________________________________ 

                                                                   УКУПНП ДИН: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34  

 

            Образац структуре цене за партију 2 

 

 

р.бр. ППИС Јед.м.  Кпл.        1    

1 

јед.цена              

са   пдв-пм 

Укупна цена са        

пдв-пм 

Ппсебнп исказани 

трпшкпви кпји чине 

јед. цену 

 

I  ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 

1. Мпнтажа и демпнтажа заштитне пграде пкп искппа, 

    пбезбеђеое несметанпг прплаза кприсника.  

    Ограда се кпристи за све време трајаоа радпва.  1  м' x ____________ = ___________=__ 

 

2. Ручни искпп земље ИИИ категприје дубине дп 2м 

    са пдбациваоем земље и пдвпжеоем на привре- 

    мену деппнију у кругу пбјекта.                                     1 м³  x ____________ = ____________= 

 

3. Разупираое искппанпг рпва фпснама и грађпм 

    пдгпварајућег пресека пп прппису за пву врсту 

    радпва.                                                                              1  м² x ___________ = ____________=_ 

 

4. Насипаое слпја песка у искппани рпв пкп цеви 

    х=30цм.                                                                               1 м³ x ____________ = ____________= 

 

5. Затрпаваое рпва земљпм из искппа са набија- 

    оем у слпјевима.                                                               1м³  x ____________ = ____________= 

                                                                             _________________________________________ 

                                                                                                        УКУПНП ДИН: ______________ 

 

 

II БЕТПНСКИ И АРМИРАНП БЕТПНСКИ РАДПВИ 
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1. Исецаое асфалта и бетпна д=15-20цм.за канализа- 

    ципни рпв ширине 60цм., разбијаое бетпна и пдвпз  

    на градилишну деппнију.                                              1 м² x ____________ = ____________=_ 

 

2. Израда тамппнскпг слпја пд шљунка д=10цм.         1м³  x ____________ = ____________=_ 

 

3. Бетпнираое кплпвпзне плпче армираним бетпнпм 

    у слпју д=15-20цм. армиран арматурнпм мрежпм 

    ´84.                                                                                          1м³ x____________ = ____________=_ 

 

 

4. Израда армиранп бетпнских надвратника и надпрп- 

    зпрника пресека 20x30 кпмплет са пплатпм и ар- 

    матурпм.                                                                               1м'  x ___________ = ____________=_ 

 

5. Израда бетпнскпг ппда д=10цм. МБ 20 армиран 

    и пердашен.                                                                            1 м²  x ___________ = ____________=_ 

 

6. Израда армиране и пердашене цементне кпшуљице 

    д=3-4цм. прпсејаним шљункпм’’јединица’’ арми- 

    рана мрежпм Ø6.                                                                      1м²  x ___________ = ____________=_ 

                                                                                                       ________________________________________ 

                                                                                                        УКУПНП ДИН: ______________ 
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III ЗИДАРСКИ  РАДПВИ 

1. Обијаое прпдужнпг малтера са зидпва и плафпна 

    са чишћеоем сппјница.                                               1м²  x ___________ = ___________=__ 

 

2. Скидаое ппда, цементне кпшуљице дп бетпнске 

    ппдлпге.                                                                          1 м²  x ___________ = ____________=_ 

 

3. Прпбијаое преграднпг зида пд ппеке за израду 

    птвпра за врата.                                                            1м² x ___________ = ____________=_ 

 

4. Прпбијаое кпнструктивнпг зида пд ппеке за из- 

    раду птвпра врата са ппдупираоем.                       1 м³ x ___________ = ___________=__ 

 

5. Прпбијаое зида за прплаз впдпвпдних и канализа- 

    ципних цеви.                                                                    1кпм.  x ___________ = _____________= 

 

6. Зазиђиваое птвпра д=25цм. и више пунпм ппе- 

    кпм у прпдужнпм малтеру.                                           1 м³ x ___________ = __________=___ 

7. Зазиђиваое птвпра у преградним зидпвима шу- 

    пљпм ппекпм д=12цм. у прпдужнпм малтеру 

    са израдпм армиранп бетпнскпг серклажа.               1м²  x ___________ = ___________=__ 

 

8. Малтерисаое   зидпва  пд   ппеке   прпдужним 

    малтерпм.                                                                            1 м² x ___________ = ____________=_ 

 

9. Крпљеое   шлицева   прпдужним    малтерпм.         1 м'  x ___________ = ___________=__ 

10. Дерспваое  зидпва  пд  ппеке   цементним 

      малтерпм.                                                                         1м² x ___________ = ___________=__ 
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11. Израда хидрпизплације зида пд ппеке пенетратпм 

     у три слпја.                                                                       1м² x ___________ = ___________=__ 

                                                                             _________________________________________ 

                                                                                                      УКУПНП ДИН: ______________ 

  IV   ИЗПЛАТЕРСКИ РАДПВИ 

1.Равнаое и санираое ппстпјеће хидризплације  

   на местима где се упчавају пштећеоа(чиш- 

   ћеое клпбукпва, пппуоаваое неравнина и 

   пукптина ’’Кпндпр’’ тракпм.                                    1м²  x ___________ = _________=___ 

 

2. Чишћеое ппдлпге и нанпшеое хладнпг пре- 

    маза Битулитпм ’’А’’                                                    1 м² x ___________ = __________=__ 

 

3. Набавка материјала и израда нпве хидрпизп- 

   лације пд три слпја пплиазбитпла и два слпја мре- 

  жице на местима где се врши санација.                   1  м²  x ___________ = _________=___ 

 

4. Обрада равних сливника и сппјева плучних ве- 

   ртикала на исти начин кап ПОЗ 3                             1кпм.  x ____________ = ___________=_ 

 

5. Заштита урађене хидрпизплације ’’Спларфлеx’’ 

   или еквивалентнп 2 пута.                                               1 м²  x ____________ = __________=__ 

 

6. Израда хидрпизплације терасе на бази пплиуре- 

   тана са прерадопм чишћеоем ппдлпге и на- 

   нпшеоем прајмера.                                                         1м²  x ____________ = _________=___ 

                                                                     _____________________________________________ 

                                                                                                         УКУПНП ДИН:_____________ 
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V    ЛИМАРСКИ РАДПВИ 

 

1. Демпнтажа хпризпнталних и вертикалних плука 

   и лимених ппшивки пд ппцинкпванпг лима: 

                     -Хпризпнтални плуци РШ50цм                  1 м' x ___________ = ____________=_ 

                     -Вертикални плуци     РШ50цм.                  1 м'  x __________ = _____________=_ 

                     -Окапнице               РШ30цм.                        1 м' x __________ = _____________=_ 

                     -Окапнице               РШ50цм.                          1 м'  x ___________ = ____________=_ 

 

2. Набавка материјала хпризпнталних и вертикалних 

   плука и ппшивки пд пластифициранпг лима д=0,55 

                     -Хпризпнтални плуци РШ50цм.                   1  м' x ___________ = ___________=__ 

                     -Вертикални плуци     РШ50цм.                    1м' x ___________ = ___________=__ 

                     -Окапнице               РШ30цм.                          1 м' x ___________ = ___________=_ 

                     -Окапнице               РШ50цм.                           1  м'  x ___________ = ___________=_ 

 

3. Демпнтажа ппстпјећих впдпскупљача, наба- 

   вка материјала, израда и мпнтажа нпвих пд пла- 

   стифициранпг лима д=0,55мм.                                       1 кпм.  x ___________ = __________=___ 

 

4. Демпнтажа ппстпјећих вентилаципних капа, 

   набавка материјала, израда и мпнтажа нпвих 

   пд пластифициранпг лима д=0,55мм. Ø120               1 кпм. x ___________ = _________=___ 

 

5. Дихтпваое сппјева лима са атикама и зидп- 

   вима ’’Waserdihtom’’ и трајнп еластичним 

   гитпм.                                                                                       1м' x ____________ = __________=___ 

 

6. Чишћеое плучних хпризпнтала и вертикала.            1м'  x ____________ = _________=____ 
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                                                                     _____________________________________________ 

                                                                                                        УКУПНП ДИН:______________ 

 

VI    КЕРАМИЧАРСКИ РАДПВИ 

1. Обијаое зидних и ппдних керамичких плпчица 

   кпмплет са цементним малтерпм, изнпшеое 

   шута ван пбјекта на градилишну деппнију.                         1 м²  x ____________ = __________=____ 

 

2. Набавка материјала и пблагаое зидпва и пп- 

   дпва керамичким плпчицама са фугпваоем и 

   уградопм угапних и прелазних лајсни: 

                                         -Зидне                                                1 м²  x ____________ = _____________=_ 

                                         -Ппдне                                                1 м² x ____________ = _____________=_ 

 

3. Набавка материјала и пблагаое ппдпва гра- 

   нитнпм керамикпм И класе са фугпваоем и  

   уградопм угапних и завршних лајсни.                             1 м²  x ____________ = ____________=__ 

 

4. Набавка материјала и мпнтажа спкле пд гра- 

   нитне керамике х=10цм. са фугпваоем.                      1 м' x ____________ = ____________=__ 

 

5. Ппјединачнп ппстављаое, крпљеое керами- 

   чким плпчицама дим:30x30 са демпнтажпм 

   пштећених плпча и припремпм ппдлпге.                  1 кпм.  x ____________ = _________=___ 

 

6. Ппјединачнп ппстављаое и крпљеое ппдпва 

  грнитнпм керамикпм дим:30x30 са демпнта- 

  жпм пштећених плпча и припремпм ппдлпге.           1 кпм.  x ____________ = __________=____ 
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7. Ппјединачнп ппстављаое, крпљеое ппдпва 

  и степеништа пд мермерних плпча 30x30x2 са  

 демпнтажпм пштећених плпча и припремпм пп- 

  длпге.                                                                                  1кпм.  x _____________ = ___________=__ 

                                                                     _____________________________________________ 

                                                                                                     УКУПНП ДИН: _______________ 

 

VII    ППДПППЛАГАЧКИ РАДПВИ 

 

1. Демпнтажа старпг ПВЦ ппда са лајснама, 

   изнпшеое ван пбјекта на градилишну депп- 

  нију.                                                                            1м²  x ____________ = ____________=___ 

 

2. Набавка и ппстављаое ламинатнпг ппда 

  класе 33 у бпји пп избпру инвеститпра кпмплет 

  са угапним лајснама.                                             1 м²  x ___________ = __________=___ 

 

3. Набавка материјала, израда ппдлпге ппдпва 

  пд сампразливне масе на бази цемента.               1м² x ___________ = ___________=____ 

 

4. Набавка материјала и ппстављаое ппдних 

  пблпга пд ПВЦ-а(Грамат или еквив.) бпја пп 

   избпру инвеститпра.                                                   1м² x ____________ = ___________=___ 

 

5. Набавка материјала и ппстављаое ПВЦ спкле 

  х=10цм. тип кап ПОЗ 4                                                1 м' x ____________ = ___________=___ 

                                                                        ___________________________________________ 

                                                                                                     УКУПНП ДИН:_______________ 
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VIII   СУВПМПНТАЖНИ РАДПВИ 

 

1. Набавка материјака, израда и мпнтажа 

  спуштенпг плафпна типа’’Армстрпнг’’ са 

  ппстављаоем ппдкпнструкције пд Ал прп- 

  фила.                                                                                   1 м²  x ____________ = ___________=____ 

 

2. Набавка материјал, израда и мпнтажа спу- 

  штенпг плафпна пд гипс-картпн плпча са из- 

  радпм ппдкпнструкције пд лимених прпфила.          1 м² x ____________ = __________=_____ 

 

3. Замена пштећених ’’Армстрпнг’’ плпча 

  спуштенпг плафпна дим: 60x60цм.                              1 кпм.  x ____________ = _____________=__ 

 

4. Набавка материјала, израда и мпнтажа 

  преграднпг зида д=10цм. пд гипс-картпн 

  плпча д=12,5мм са израдпм ппдкпнстру- 

  кције пд лимених прпфила и испунпм пд ми- 

  нералне вуне д=10цм.                                                  1 м²  x _____________ = ____________=___ 

 

5. Облагаое зидпва гипс-картпн плпчама 

  д=12,5мм прекп ппдкпнструкције пд ли- 

  мених прпфила.                                                           1м²  x ____________ = __________=_____ 

                                                                 ______________________________________________ 

                                                                                                  УКУПНП ДИН: ________________ 

 

 

IX   МПЛЕРСКП-ФАРБАРСКИ РАДПВИ 
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1. Заштита ппдпва и застакљених ппвршина  

  ПВЦ фплијпм.                                                                    1м x ____________ = ____________=____ 

 

2. Скидаое старе бпје са зидпва и плафпна.             1 м²  x ____________ = ___________=____ 

 

3. Глетпваое зидпва и плафпна глет маспм 

  2 x са местимичнпм ппправкпм напрслина 

  бандаж тракпм.                                                              1 м²  x ____________ = ____________=____ 

 

4. Бпјеое зидпва и плафпна дисперзивнпм 

  бпјпм са свим пптребним предрадоама 

  за пву врсту ппсла.                                                        1 м² x ___________ = _____________=___ 

 

5. Скидаое бпје са ппстпјећих врата дп 

  здраве и чисте ппдлпге.                                            1  м² x ___________ = ____________=___ 

 

6. Ампаспваое унутрашоих дуплпшперп- 

  ваних врата дим: 90 x 210 са заменпм  

  квака и шилдпва.                                                            1кпм. x ____________ = ____________=__ 

7. Бпјеое стпларије врата уљнпм са свим 

   пптребним  предрадоама  за пву  врсту 

   ппсла,  завршнп  лакираое емаил  лакпм 

   два пута.                                                                        1 м²  x ____________ = ___________=____ 

 

8. Пажљива демпнтажа радијатпра(20 ребара) 

  и ппнпвна мпнтажа пп завршетку мплерских 

   радпва.                                                                          1 кпм. x _____________ = ___________=___ 
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9. Бпјеое радијатпра и радијатпрских цеви 

  бпјпм за радијатпре са пптребним предра- 

  доама: 

                              -Радијатпри                                      1 м²  x ______________ = ___________=___ 

                              -Цеви                                                  1 м'   x ______________ = ____________=_ 

 

10. Бпјеое жутила и флека на зидпвима и 

  плафпнима ’’Фасакрилпм’’                                      1 м²  x ______________ = ___________=___ 

                                                               ____________________________________________=____ 

                                                                                                    УКУПНП ДИН: _______________ 

X  ВПДПВПД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈЕ 

1. Демпнтажа инсталације впдпвпда пд 

  ппцинкпваних цеви Ø½Ԛ и Ø¾Ԛ са изнп- 

  шеоем ван пбјекта на градилишну депп- 

  нију.                                                                             1м'  x _____________ = ____________=___ 

 

2. Демпнтажа санитарних уређаја: 

              -WЦ шпља са впдпкптлићем                     1кпм.  x ______________ = ___________=___ 

              -Умивапник са сифпнпм                               1кпм. x ______________ = __________=____ 

              -Једнпручна батерија за тпплу 

               и хладну впду                                               1кпм.  x ______________ = ___________=___ 

 

3. Израда инсталације впдпвпда пд ПВЦ 

   цеви са фитингпм, материјалпм за спа- 

  јаое и ппртабним штемпваоем. 

                                      -Ø16мм                               1  м'  x ______________ = ___________=____ 

                                      -Ø20мм.                               1м'  x ______________ = _____________=__ 

                                      -Ø25мм.                               1м' x ______________ = _____________=__ 
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4. Набавка и мпнтажа равних прппусних 

  вентила са заштитнпм хрпмиранпм каппм: 

                                       -½´                                      1 кпм.  x ______________ = ____________=__ 

                                       -¾´                                      1кпм.  x ______________ = ____________=___ 

                                       -1´                                       1кпм.  x ______________ = _____________=__ 

 

5. Демпнтажа гвпзденп-ливених канализа- 

  ципних цеви, изнпшеое ван пјекта на гра- 

  дилишну деппнију. 

                                       -Ø50мм                                      1 м' x ______________ = ___________=___ 

                                       -Ø70мм.                                    1м'  x ______________ = ____________=___ 

                                       -Ø100мм.                                  1 м'  x ______________ = ____________=___ 

 

6. Демпнтажа пдвпдних решетки Ø50мм.              1кпм.  x ______________ = _________=______ 

 

7. Израда инсталације канализације пд ПВЦ 

  цеви заједнп са фаспнским кпмадима и 

  материјалпм за спајаое и пптребним ште- 

  мпваоем. 

                                        -Ø50мм.                           1 м'  x ______________ = ___________=___ 

                                        -Ø70мм.                             1 м'  x ______________ = ____________=___ 

                                        -Ø100мм.                            1  м'  x ______________ = ___________=____ 

8. Чишћеое впдпвпдних и канализаципних 

  шахтпва, пдвпз, црпљеое впде ручнп или 

  пумппм.                                                                      1кпм.  x ______________ = ___________=_____ 

 

9. Одгушеое плучоака.                                            1 кпм.  x ______________ = ____________=____ 
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10. Одгушеое сппљне канализаципне мреже 

     ’’WОМОМ’’                                                                   1h x _______________ = ___________=___ 

11. Одгушеое унутрашоих вертикалних и хп- 

  ризпнталних канализаципних пдвпда електри- 

  чнпм сајлпм.                                                                    1  м'.  x _______________ = ____________=___ 

 

12. Набавка и мпнтажа кпмплет WЦ шп- 

   ље са впдпкптлићем и испирнпм цеви и 

  даскпм тип ’’Симплпн’’                                                1кпм.  x ______________ = ___________=____ 

 

13. Набавка и мпнтажа кпмплет умива- 

   пника пд керамике дим: 60x40 дпма- 

   ће прпизвпдое са сифпнпм.                                       1 кпм.  x ______________ = ___________=____ 

 

14. Набавка и мпнтажа једнпручне стп- 

  јеће батерије за умивапник са ппкре- 

  тним изливпм за тпплу и хладну впду.                  1 кпм. x ______________ = _________=_____ 

 

15. Набавка и мпнтажа санитарне гала- 

   нтерије: 

              -Огледалп дим: 40x60                                  1кпм.  x ______________ = ____________=___ 

              -Држач сапуна хрпмирани                          1кпм._ x ______________ = _____________=__ 

              -Држач тпалет папира хрпм.                       1 кпм. x _______________ = _____________=__ 

              -Ппсуда за течни сапун                                  1кпм.  x _______________ = _____________=__ 

              -Држач пешкира хрпмирани                       1 кпм. x _______________ = ____________=___ 

                                                       ____________________________________________________ 

 

                                                                                                    УКУПНП ДИН:  _______________ 
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XI   РАЗНИ РАДПВИ 

 

1. Чишћеое и праое прпстприје пп завршетку 

    радпва.                                                                    1 м² x ______________ = ___________=____ 

 

2. Утпвар и пдвпз шута на градку деппнију.      1м³  x ______________ = __________=_____ 

 

3. Радпви кпји се не мпгу нпрмирати или 

   на други начин предвидети.                             1НЧ  x ______________ = ___________=___ 

                                                              ________________________________________________ 

                                                                                                   УКУПНП ДИН: _______________ 

Образац структуре цене  за обе партије се попуњава што се рубрике попуњавају по задатим  наводима  

по елементима из понуде. 

Понуђач може формирати свој образац структуре цене под условом да он  садржи све параметре из 

задатог обрасца из конкурсне документације / уписује понуђену  цену  са и без обрачунатог ПДВ-а , 

јединичну и укупну за обе партије, и евентуално ,посебно исказане трошкове тј процентуално учешће 

одређене врсте трошкова. 
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Образац бр. 5a 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОДНОСЕ ПОНУДУ 

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку број ЈН.бр. -27/2013 као група 

Понуђача, у заједничкој понуди, су следећи Понуђачи:  

Редни 

број 
ПОНУЂАЧ Радови који ће се изводити 

1. 

Носилац посла 

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

3. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

4. 

  

  

(назив Понуђача, седиште Понуђача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 

Носилац посла (код заједничке понуде) је ______________________________. 

 

Место и датум                                                                      М.П. 
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Образац бр.5б 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КОЈИ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

У вези са позивом за подношење понуда у отвореном поступку број ЈН.бр. -27/2013 као понуђач ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу 

Редни 

број 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не 

може бити већи од 50% 

предмета набавке 

1. 

 

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

2. 

  

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

3. 

  

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

4. 

  

  

(назив Подизвођача, седиште Подизвођача) МП 

(потпис овлашћеног лица) 

 

 

Место и датум                                                                                             М.П. 

        (оверава Понуђач) 
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Образац бр. 6. 

ВРСТА ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ /СПЕЦИФИКАЦИЈЕ/, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 

Техничке карактеристике производа су ближе описане у образцу бр.5.1. и 5.2. -образац Понуде. 

Гарантни рок: 

За партију 1- радови на крову гаранција на извршене радове је три године од примопредаје радова, а за 

партију 2 гарантни рок је две  године од примопредаје радова.  

Грешке у квалитету извршења радова (рекламација): 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање извршених радова приликом 

техиничког пријема радова на локацији извођења радова. Услучају записнички утврђених недостатака 

у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте отклонити у року од 7 дана од дана рекламације. 
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Прилог број 7 

МОДЕЛ   У Г О В О Р А 

За извођење радова 

 

1. Подаци о понуђачу /подизвођачу: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ кога заступа директор: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________ (у даљем тексту: Понуђач) 

 

и 

 

2. Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, ул.Радоја 

Дакића 6-8, 11070 Нови Београд кога заступа в.д. директора проф.др Радован Богдановић, 

(у даљем тексту: Наручилац) 

 

Закључили су дана _______ .2013 . године 

За 

Партију_______________________________________________________________________________ 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет Уговора је набавка грађевинско занатских радова обликованих у две партије 

1. Грађевинско занатски радови на крову 

2. Непредвиђени грађевинско занатски радови ( текуће одржавање )за период од 12 месеци 

________________________________________________________________________________________

__________, а у свему према понуди Понуђача заводни број Наручиоца ________________________ од 

_____________.2013.г. која је достављена у отвореном поступку јавне набавке.  

 Саставни део овог Уговора је прихваћена понуда Понуђача из става 1. овог члана, извештај о 

стручној оцени понуда и одлука о додели уговора. 

 

В Р Е Д Н О С Т 

Члан  2.  

Вредност добара по датој и прихваћеној понуди , без пореза на додату вредност, износи  

_________________без ПДВ_а, ____________         са ПДВ-ом  

Уговорена цена не може бити већа од упоредиве тржишне цене, уколико је то законом или 

подзаконским прописима уређено, као ни процењене вредности јавне набавке. Наручилац ће се 

дужном пажњом проверавати квалитет предмета јавне набавке.  



51  

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3.  

Наручилац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року из дате и прихваћене понуде од 

настанка дужничко-поверилачког  односа. 

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: 

Члан 4. 

Понуђач прихвата услове из конкурсне документације у вези динамике посла. 

Продужење рока испоруке толерисаће се само у случају више силе.  

УГОВОРНА КАЗНА  

Члан 5.  

Ако Понуђач, по захтеву Наручиоца, не изврши уговорену обавезу својом кривицом, дужан је да плати 

Наручиоцу уговорену казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 0,1% вредности, или ће 

наручилац исту наплатити реализацијом средства финансијског обезбеђења уговорних обавеза. 

ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 6. 

Понуђач се обавезује да пре потписивања и ступања на снагу овог Уговора достави Наручиоцу меницу 

регистровану код надлежног органа НБС заједно са меничним овлашћењем у висини 10% вредности 

јавне набавке по датој понуди, која не може бити већа од процењене вредности јавне набавке, за добро 

извршење посла ( за партију 1 и 2). 

За партију 1. Приложити и меницу за повраћај авансног плаћања на износ авансне уплате.  

ГАРАНТНИ РОК И КВАЛИТЕТ 

Члан  7. 

Квалитет производа/добара који су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати 

- Важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту производа/добара/ радова; 

- Уверењима о квалитету и атестима достављеним  по потреби  током   реализације посла 

- Гарантни рок за партију 1 / радови на крову/ је три године од примпредаје радова.а за партију 2.  

две године 

РЕКЛАМАЦИЈЕ  

Члан  8. 

Евентуална рекламација од стране Наручиоца мора бити сачињена у писаној форми и достављена 

Понуђачу у року од 24 часа током гарантног рока. 

Понуђач је дужан да се у року од 24 часа од пријема писаног захтева одазове и изврши поправку. 

ВИША СИЛА 

Члан  9. 

Наступање више силе ослобађа уговорне стране од одговорности за кашњење у извршењу уговорених 

обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе уговорне стране су обавезне да 

једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.  
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Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне 

несреће, одлуке органа власти и други случајеви предвиђени законом као виша сила.  

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 

Члан  10. 

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу обе уговорне стране и ступа на снагу даном 

потписивања од стране овлашћених представника обе уговорне стране. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА  

Члан  11.  

Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у 

писаном облику.  

РАСКИД УГОВОРА 

Члан  12.  

Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати 

раскид уговора под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

Раскид Уговора се може захтевати само писменим путем, уз поштовање раскидног рока од 5 дана. 

СПОРОВИ 

Члан  13. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а 

уколико то не буде могуће уговара се стварна и месна надлежност Привредног суда у Београду. 

Члан  14.  

 Уговор је сачињен у два истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 

примерак. 

         ПОНУЂАЧ      НАРУЧИЛАЦ 

________________________________             Институт за здравствену заштиту  

______________________________                                 мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“  

_____________________________                                                                                     

________________________________                           _____________________________ 

Директор             В.Д.  Директора Проф др Радован Богдановић

      

ПОДИЗВОЂАЧ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Директор                                     
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Образац бр. 8.                              ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 У складу са чланом 88.ЗЈН  понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру 

трошкова припремања понуде. 

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

наручиоца  накнаду трошкова. 

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

у обавези да понуђачу надокнади трошкове  израде узорака, или модела, ако су израђени у складу са 

техничким  спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом 

да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 Структура трошкова припремања понуде: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________ 

 

 

 

 

M.П 

        П О Н У Ђ А Ч 

        _______________________________ 

        (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ     

                                                                  ПРИЛОГ) 
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Прилог бр.9. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

НАВОЂЕЊЕ ВРСТЕ ФИНАНАСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ КОЈОМ ПОНУЂАЧ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИСПУЊЕЊЕ 

СВОЈИХ ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ДОДЕЉИВАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ : 

МЕНИЦА РЕГИСТРОВАНА КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА НБС 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

 

 На основу члана 61.став 7. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/2012) 

као Понуђач у поступку јавне набавке грађевинско занатских радова, редни број 27/2013- , 

обавезујемо се да ћемо приликом закључења Уговора, издати Наручиоцу као средство 

финансијског обезбеђења у поступку јавне набавке бр.27/2013, за 

партију___________________________________________________________________________- 

 меницу са меничним овлашћењем регистровану код надлежног органа НБС, за добро 

изршење посла, у висини 10% вредности додељеног уговора јавне набавке ( за обе 

партије).Меница мора бити са роком важењаст за све време трајања гарантног рока. 

и  

- меницу са меничним овлашћењем регистровану код надлежног органа НБС, за повраћај 

авансног плаћања, на износ авансне уплате, (за партију 1).  

 

 

 

____________2013.г.      П О Н У Ђ А Ч, 

 

        _______________________ 

 

        _______________________ 

 

                                                                           (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ И ПОТПИШЕ 

      ПРИЛОГ) 
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Прилог бр.10 

 

 

 У складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС'' бр. 124/2012), дајем 

следећу  

 

 

И З Ј А В У  

о прихватању услова у јн.бр. 27/2013 

 

 

 Прихватамо у потпуности све услове наведене у јавном позиву и конкурсној документацији у 

отвореном поступку за набавку  грађевинско занатских радова за партије   ___, ЈН  бр. 27/2013, по 

којима подносимо своју понуду.  

Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора о јавној набавци.  

    

             П О Н У Ђ А Ч 

 

       ______________________________ 

 

       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

          --------------------------------------------- 

 

 

М.П. 

 (ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА ПОПУНИ II ПОТПИШЕ 

 ПРИЛОГ) 
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