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

Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 01/2014 деловодни број Одлуке 10/212 и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку  01/2014, деловодни број Решења 10/213од 25.02.2014 

године  припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку  хитних грађевинских радова 

 

ЈН бр. 01 /2014 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења 

контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испoруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 
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IV 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

6-9 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 10-15 

VI Образац понуде 16-27 

VII Модел уговора 28-30 

 

VIII 

Образац структуре ценe са упутством како да се попуни  

31-39 

IX Образац трошкова припреме понуде 40 

X Образац изјаве о независној понуди 41 

 

XI 

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

Закона 

 

42 

 

Укупан број страна 42 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“  

Адреса: Радоја Дакића 6 - 8 

Интернет страница: www.imd.org.rs  

 

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

актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 01/2014 су радови – Хитни грађевинско занатски радови. 

 

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

 

5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: дипл.маш.инг.Слободан Столић, дипл.правник Маја Алексић, 

Павловић Весна  – службеник за јавне набавке 

Е - mail адреса (или број факса): majkaidetefin@ptt.rs, (011/2609-869), број телефона 011/3108-226 

или 011/3108-250. 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр.01/2014 су радови –хитни грађевинско занатски  радови 

/ Грађевински радови 45000000/ 

2. Партије 

Набавка није обликована по партијама 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

ЈН.бр.01/2014 хитни грађевинско занатски радови 

Максимална  процењена вредност – 5.834.000,00 динара без ПДВ-а 

Радови су детаљније описани у обрасцу финансијске понуде 

Начин извођења радова: 

-прилагођавање раду Института што подразумева евентуалан рад ноћу, преко викенда и за време 

празника. 

 

 

Рок одзива на интервенције /дефектажа и предмер / : 24 сата по позиву 

 

Почетак радова: 24 сатa од дате сагласности  Наручиоца на предмер  

 

            Гаранција на изведене радове:  три  године. 

 

Да би понуђене цене за ову набавку биле у оквиру упоредивих тржишних цена  укупан збир  

понуђених / јединичних/ цена не може прећи износ од  200.000,00 динара без ПДВ-а  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА 

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

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

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

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

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

5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне 

својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1/Кадровски капацитет 

- Одговорни  извођач грађевинско занатских радова  са лиценцом  бр. 410, 411,412 или  

800 у сталном радном односу. 

- Одговорни извођач електро радова  са  лиценцом  бр. 450- одговорни извођач радова 

електроенергетских инсталација ниског и средњег напона  (  стално запослен , уговор о 

делу или уговор о привременим и повременим пословима) 

  

            2       Пословни, финансијски капацитет 

                  Сматраће се да понуђач испуњава услов у погледу пословно -финансијског капацитета     

                  ако је : 

- У претходне три  обрачунске године  /2010,2011,2012/  остварио пословни приход  у 

укупном износу од најмање 30.000.000,00 динара са  ПДВ-ом / за наведени период 

кумулативно / и 

 

- Склопио  најмање два уговора  у поступцима јавних набавки за грађевинско занатске 

радове  који су предмет ове  набавке у последње (три) година/ 2011,2012,2013/.             

3/   Поседовање  важећих сертификата о испуњавању стандарда квалитета 

- ISO 9001 

- ISO 14001 

- OHSAS 18001 
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4/       Минимална  техничка опремљеност – довољан  технички капацитет за извођење            

радова који су предмет ове ЈН: једно теретно возило- кипер носивост најмање 1,5 тона,   

једна  мешалица за бетон. 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити 

преко подизвођача.   

 

 

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

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. 

тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко 

подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке.  

 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 

испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 

тог услова. 

 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

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

достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да 

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

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) 

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника 

дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

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

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

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

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

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

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда 

Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као 

привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
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објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није 

изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре 

да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера 

забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

одређених послова.  

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;  

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 

управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку 

приватизације.  

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

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Важећа дозвола надлежног министарства за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке, уколико је прописана, коју понуђач 

доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа. 

6) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, 

дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 

од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 

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

достављањем следећих доказа: 

 

  1/             Кадровски капацитет 

Доказ: 

Копија радне књижице и  копија уговора о раду као доказ да је одговорни извођач 

грађевинско занатских радова  у сталном радном односу код понуђача, копија  лиценце и 

потврда о важењу лиценце број 410,411,412 или 800. 

Копија важећег документа о статусу радног ангажовања одговорног извођача електро 

радова, копија лиценце и потврда о важењу лиценце бр. 450. 

    2/            Пословни,финансијски   капацитет 

Као доказ понуђач доставља сажети биланс стања и успеха за претходне три обрачунске 

године   /2010,2011,2012/ .                   

- Копије Уговора закључених у поступку јавне набавке, најмање два за претходне три 

године./2011,2012,2013/ 

 

     3/           Копије важећих сертификата  о испуњењу  стандарда квалитета 

 

- ISO 9001 

- ISO 14001 

- OHSAS 18001 

 

      4/        Довољан технички  капацитет се доказује изјавом на меморандуму понуђача оверену 

печатом и потписом од стране овлашћеног лица да понуђач поседује захтеван технички капацитет 

за извођење радова који су предмет ове јавне набавке,  а за теретно возило доставља се копија 

саобраћајне дозволе.  
    
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

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

тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави 

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

5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   

 

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

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 

основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. 

 

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

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

неприхватљиву. 

 

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

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

јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

 

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

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

тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

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

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 

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

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

пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те 

државе. 

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

понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 

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

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

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
У складу са чланом 78. ЗЈН понуђачи који су уписани у регистар понуђача нису у обавези да у оквиру своје 

понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачкe од 1) до 4) ЗЈН.  

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача су у обавези да у оквиру своје понуде доставе одговарајући 

доказ (извод) – решење о упису у регистар понуђача. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику, осим каталога и сертификата уколико се прилажу, 

који могу бити на енглеском или немачком језику. Ако наручилац у поступку прегледа и оцене 

понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на српски језик, одредиће понуђачу 

примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је 

верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену 

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

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

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

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

Понуду доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан 

Чупић“, Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –                 

ЈН бр.01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 

стране наручиоца до 27.03.2014  године до 08:00 часова.  

    

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

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

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

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

    

 

3. ПАРТИЈЕ 
  Набавка није обликована по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за здравствену заштиту 

мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Радоја Дакића 6-8, Нови Београд 11070,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова – ЈН бр.01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова –, ЈН бр.01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку радова –  ЈН бр.01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова ЈН бр.01/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

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

адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

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

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

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

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

подизвођача.  

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

набавке поверити подизвођачу.  

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

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

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

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

услова. 

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

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

 

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

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

у име задругара. 

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

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
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Рок плаћања је  45 дана од дана испоставе фактуре. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција на изведене радове је три године од испостављања окончане ситуације . 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

9.4. Захтев у погледу рока одзива на интервенције: 24 сата по позиву 

 

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

ПОНУДИ 

 

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

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

Закона. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

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

привреде. 

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

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Изабрани понуђач је дужан да достави средства финансијског обезбеђења  и то: 
 
 

1/     Понуђач је обавезан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од 

150.000,00 динара. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора имати важност најмање колико и важење понуде. 

2/      Као средство обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку 

додељивања уговора о јавној набавци понуђачи су обавезни да уз понуду  доставе оригинал писмо о 

намерама банке за издавање гаранције за добро извршење посла. 

Изабрани понуђач ће бити обавезан да у моменту потписивања уговора поднесе и банкарску гаранцију  за 

добро извршење посла / или у року од осам дана од дана закључења уговора/  у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а. 

Банкарска гаранција мора бити издата од банке која је регистрована на територији Републике Србије или 

која има коресподентски однос са домаћом првокласном банком која ће изјавити да је спремна да по горе 
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наведеним клаузулама изврши исплату по банкарској гаранцији у корист наручиоца уколико о то затражи ( 

у том случају доставити потврду домаће банке). 

Наведена гаранција банке мора садржати клаузуле: ''безусловна'', ''неопозива'', ''платива на први позив“, „без 

права на приговор''. 

Банкарска гаранција мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је 

предмет обезбеђења. 

Банкарска гаранција неће бити враћена понуђачу пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости 

испунио своју обезбеђену обавезу. 

3/    Приликом закључења уговора, изабрани понуђач ће бити у обавези да достави банкарску гарацију у 

износу од 5% од вредности предметне набавке за отклањање евентуалних недостатака у гарантном року. 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака мора имати рок важности 3 године /колико износи 

гарантни рок/. 

Вредност Уговора, према Плану јавних набавки Наручиоца за 2014. годину износи  5.834.000,00  динара без 

ПДВ-а 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

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

здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“ Радоја Дакића 6-8, Нови 

Београд 11070, факсом на број.011/2609-869, е-mail majkaidetefin@ptt.rs] тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.   

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику 

и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.01/2014. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 

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

продужењу рока за подношење понуда.  

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

конкурсну документацију.  

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

дозвољено.  

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

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

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

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

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

(члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 

рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

као неприхватљиву.  

 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 

СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у 

складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 

истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је 

да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију  за добро извршење 

посла, у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине 

понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 

дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови 

за извршење уговорне обавезе, важност средства обезбеђења  за добро извршење посла мора да се 

продужи. 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

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

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену за понуђене партије за доделу 

уговора бираће се понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања. 

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

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

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

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

  

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

својине трећих лица сноси понуђач. 

 

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

 

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

пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева 

за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту 

права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: majkaidetefin@ptt.rs, факсом на 

број: 011/2609-869 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Институт за 

здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“. Захтев за заштиту права се може 

поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 
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Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу 

јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен 

од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема 

одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 

пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 

80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро 

рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 

административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака 

конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара 

уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно 

такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 

80.000.000 динара.  

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 

наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 

поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће 

подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 

80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 

вредност већа од 80.000.000 динара. 

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

 

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана 

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

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

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова бр. 01/2014 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

понуду подноси група понуђача 

 

 

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
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1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

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

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

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

подизвођача. 

 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
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 Адреса: 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

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

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ФИНАНАСИЈСКА ПОНУДА – грађевинско занатски 

радови 

 

Укупна цена  /збир јединичних цена без ПДВ-а 

 

 

 

 

Укупна цена/ збир јединичних цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

Рок одзива на интервенције  

Почетак радова  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

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

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде. 

 

Финансијска понуда 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

За извођење хитних грађевинских, грађевинско-занатских и електро радова на нашем објекту 

 

 

I  ZEMLJANI RADOVI 

                                                                                                             jed.cena                ukupno 

                                                                                                            bez pdv-a             bez pdv-a 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         

1. Montaža i demontaža zaštitne ograde oko iskopa, 

    obezbeĎenje nesmetanog prolaza korisnika.  

    Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova.      m'      1,00 x ____________ = _____________ 

 

2. Ručni iskop zemlje III kategorije dubine do 2m 

    sa odbacivanjem zemlje i odvoženjem na privre- 

    menu deponiju u krugu objekta.                              m³      1,00 x ____________ = ____________ 

 

3. Razupiranje iskopanog rova fosnama i graĎom 

    odgovarajućeg preseka po propisu za ovu vrstu 

    radova.                                                                    m²       1,00 x ___________ = _____________ 

 

4. Nasipanje sloja peska u iskopani rov oko cevi 

    h=30cm.                                                                 m³       1,00 x ____________ = ____________ 

 



20 

 

5. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa sa nabija- 

    njem u slojevima.                                                   m³       1,00 x ____________ = ____________ 

                                                                             _________________________________________ 

 

                                                                                                        UKUPNO DIN: ______________ 

 

 

II BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

 

 

1. Isecanje asfalta i betona d=15-20cm.za kanaliza- 

    cioni rov širine 60cm., razbijanje betona i odvoz  

    na gradilišnu deponiju.                                            m²      1,00 x ____________ = _____________ 

 

2. Izrada tamponskog sloja od šljunka d=10cm.         m³      1,00 x ____________ = _____________ 

 

3. Betoniranje kolovozne ploče armiranim betonom 

    u sloju d=15-20cm. armiran armaturnom mrežom 

    Ԛ84.                                                                         m³       1,00 x____________ = _____________ 

 

 

 

4. Izrada armirano betonskih nadvratnika i nadpro- 

    zornika preseka 20x30 komplet sa oplatom i ar- 

    maturom.                                                                 m'        1,00 x ___________ = _____________ 

 

5. Izrada betonskog poda d=10cm. MB 20 armiran 

    i perdašen.                                                               m²        1,00 x ___________ = _____________ 

 

6. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice 

    d=3-4cm. prosejanim šljunkom’’jedinica’’ armi- 

    rana mrežom Ø6.                                                    m²        1,00 x ___________ = _____________  

                                                                               ________________________________________ 

 

                                                                                                        UKUPNO DIN: ______________ 

 

III ZIDARSKI  RADOVI 

 

 

1. Obijanje produžnog maltera sa zidova 

    sa čišćenjem spojnica.                                            m²        1,00 x ___________ = ____________  

 

2. Obijanje  maltera sa plafona zajedno sa konstrukcijom   

    od trske i letvi.                                                        m²        1,00 x ___________ = _____________ 

 

3. Skidanje poda, cementne košuljice do betonske 

    podloge.                                                                  m²        1,00 x ___________ = _____________ 

 

4. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu 

    otvora za vrata.                                                       m²        1,00 x ___________ = _____________ 

 

5. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za iz- 

    radu otvora vrata sa podupiranjem.                        m³        1,00 x ___________ = _____________ 

 

6. Probijanje zida za prolaz vodovodnih i kanaliza- 

    cionih cevi.                                                           kom.       1,00 x ___________ = _____________ 

 

7. ZaziĎivanje otvora d=25cm. i više punom ope- 

    kom u produžnom malteru.                                    m³         1,00 x ___________ = _____________  

 

8. ZaziĎivanje otvora u pregradnim zidovima šu- 

    pljom opekom d=12cm. u produžnom malteru 

    sa izradom armirano betonskog serklaža.               m²        1,00 x ___________ = _____________ 

 

9. Malterisanje   zidova  od   opeke   produžnim 

    malterom.                                                                m²        1,00 x ___________ = _____________ 



21 

 

 

10. Krpljenje   šliceva   produžnim    malterom.          m'         1,00 x ___________ = ____________ 

 

11. Dersovanje  zidova  od  opeke   cementnim 

      malterom.                                                             m²         1,00 x ___________ = _____________  

 

 

12. Obrada  špaletni  produžnim   

      RŠ 10-20cm.                                                        mԚ         1,00 x ___________ = _____________ 

 

 

13. Izrada hidroizolacije zida od opeke penetratom 

     u tri sloja.                                                              m²         1,00 x ___________ = _____________ 

                                                                             _________________________________________ 

 

                                                                                                       UKUPNO DIN: ______________ 

 

  IV IZOLATERSKI RADOVI 

 

1.Ravnanje i saniranje postojeće hidrizolacije  

   na mestima gde se uočavaju oštećenja(čiš- 

   ćenje klobukova, popunjavanje neravnina i 

   pukotina ’’Kondor’’ trakom.                                 m²         1,00 x ___________ = _____________  

 

2. Čišćenje podloge i nanošenje hladnog pre- 

    maza Bitulitom ’’A’’                                            m²        1,00 x ___________ = _____________  

 

3. Nabavka materijala i izrada nove hidroizo- 

   lacije od tri sloja poliazbitola i dva sloja mre- 

  žice na mestima gde se vrši sanacija.                     m²        1,00 x ___________ = _____________ 

 

4. Obrada ravnih slivnika i spojeva olučnih ve- 

   rtikala na isti način kao POZ 3                             kom.     1,00 x ____________ = ____________ 

 

5. Zaštita uraĎene hidroizolacije ’’Solarflex’’ 

   ili ekvivalentno 2 puta.                                         m²        1,00 x ____________ = ____________ 

 

6. Izrada hidroizolacije terase i sanitarnih čvorova 

    na bazi poliuretana sa preradnjom čišćenjem 

   podloge i nanošenjem prajmera.                            m²       1,00 x ____________ = ____________ 

                                                                     _____________________________________________ 

 

                                                                                                         UKUPNO DIN:_____________ 

 

V LIMARSKI RADOVI 

 

1. Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka 

   i limenih opšivki od pocinkovanog lima: 

                     -Horizontalni oluci RŠ50cm            m'           1,00 x ___________ = _____________ 

                     -Vertikalni oluci     RŠ50cm.           m'           1,00 x ___________ = ______________ 

                     -Okapnice               RŠ30cm.           m'           1,00 x ___________ = ______________ 

                     -Okapnice               RŠ50cm.          m'            1,00 x ___________ = ______________ 

 

2. Nabavka materijala horizontalnih i vertikalnih 

   oluka i opšivki od plastificiranog lima d=0,55 

                     -Horizontalni oluci RŠ50cm.            m'            1,00 x ___________ = _____________ 

                     -Vertikalni oluci     RŠ50cm.            m'            1,00 x ___________ = _____________ 

                     -Okapnice               RŠ30cm.           m'             1,00 x ___________ = ____________ 

                     -Okapnice               RŠ50cm.           m'             1,00 x ___________ = ____________ 

 

3. Demontaža postojećih vodoskupljača, naba- 

   vka materijala, izrada i montaža novih od pla- 

   stificiranog lima d=0,55mm.                            kom.          1,00 x ___________ = _____________ 

 

4. Demontaža postojećih ventilacionih kapa, 

   nabavka materijala, izrada i montaža novih 
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   od plastificiranog lima d=0,55mm. Ø120        kom.        1,00 x ___________ = ____________ 

 

5. Pokrivanje krova plastificiranim čeličnim 

    limom d=0,55mm. Ravno pokrivanje sa 

    duplim falcom.                                                m²            1,00 x ____________ = _____________ 

 

6. Dihtovanje spojeva lima sa atikama i zido- 

   vima ’’Waserdihtom’’ i trajno elastičnim 

   gitom.                                                                m'            1,00 x ____________ = _____________ 

 

7. Čišćenje olučnih horizontala i vertikala.         m'            1,00 x ____________ = _____________ 

 

8. Daščanje krova daskom d=24 mm preko 

   Krovne konstrukcije                                          m²            1,00 x ____________ = ____________ 

 

9. Postavljanje ter papira preko daščane 

   podloge                                                               m²            1,00 x ____________ = ___________ 

 

                                                                     _____________________________________________ 

 

                                                                                                        UKUPNO DIN:______________ 

VI  KERAMIČARSKI RADOVI 

 

 

1. Obijanje zidnih i podnih keramičkih pločica 

   komplet sa cementnim malterom, iznošenje 

   šuta van objekta na gradilišnu deponiju.        m²           1,00 x ____________ = ______________ 

 

2. Nabavka materijala i oblaganje zidova i po- 

   dova keramičkim pločicama sa fugovanjem i 

   ugradnjom ugaonih i prelaznih lajsni: 

                                         -Zidne                       m²           1,00 x ____________ = ______________ 

                                         -Podne                      m²           1,00 x ____________ = ______________ 

 

3. Nabavka materijala i oblaganje podova gra- 

   nitnom keramikom I klase sa fugovanjem i  

   ugradnjom ugaonih i završnih lajsni.             m²            1,00 x ____________ = ______________ 

 

4. Nabavka materijala i montaža sokle od gra- 

   nitne keramike h=10cm. sa fugovanjem.       m'            1,00 x ____________ = ______________ 

 

5. Pojedinačno postavljanje, krpljenje kerami- 

   čkim pločicama dim:30x30 sa demontažom 

   oštećenih ploča i pripremom podloge.          kom.         1,00 x ____________ = ______________ 

 

6. Pojedinačno postavljanje i krpljenje podova 

  grnitnom keramikom dim:30x30 sa demonta- 

  žom oštećenih ploča i pripremom podloge.   kom.         1,00 x ____________ = ______________ 

 

7. Pojedinačno postavljanje, krpljenje podova 

  i stepeništa od mermernih ploča 30x30x2 sa  

 demontažom oštećenih ploča i pripremom po- 

 dloge.                                                             kom.         1,00 x _____________ = ______________ 

                                                                     _____________________________________________ 

 

                                                                                                     UKUPNO DIN: _______________ 

 

VII  PODOPOLAGAČKI RADOVI 

 

1. Demontaža starog PVC poda sa lajsnama, 

   iznošenje van objekta na gradilišnu depo- 

  niju.                                                                   m²         1,00 x ____________ = _______________ 

 

2. Nabavka i postavljanje laminatnog poda 

  klase 33 u boji po izboru investitora komplet 

  sa ugaonim lajsnama.                                       m²          1,00 x ___________ = _______________ 
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3. Nabavka materijala, izrada podloge podova 

  od samorazlivne mase na bazi cementa.          m²          1,00 x ___________ = ________________ 

 

4. Nabavka materijala i postavljanje podnih 

  obloga od PVC-a(Gramat ili ekviv.) boja po 

   izboru investitora.                                           m²         1,00 x ____________ = _______________ 

 

5. Nabavka materijala i postavljanje PVC sokle 

  h=10cm. tip kao POZ 4                                   m'          1,00 x ____________ = _______________ 

                                                                        ___________________________________________ 

 

                                                                                                     UKUPNO DIN:_______________ 

 

 

VIII  SUVOMONTAŽNI RADOVI 

 

1. Nabavka materijaka, izrada i montaža 

  spuštenog plafona tipa’’Armstrong’’ sa 

  postavljanjem podkonstrukcije od Al pro- 

  fila.                                                                 m²            1,00 x ____________ = _______________ 

 

2. Nabavka materijal, izrada i montaža spu- 

  štenog plafona od gips-karton ploča sa iz- 

  radom podkonstrukcije od limenih profila.   m²            1,00 x ____________ = _______________ 

 

3. Zamena oštećenih ’’Armstrong’’ ploča 

  spuštenog plafona dim: 60x60cm.              kom.          1,00 x ____________ = _______________ 

 

4. Nabavka materijala, izrada i montaža 

  pregradnog zida d=10cm. od gips-karton 

  ploča d=12,5mm sa izradom podkonstru- 

  kcije od limenih profila i ispunom od mi- 

  neralne vune d=10cm.                                   m²          1,00 x _____________ = _______________ 

 

5. Oblaganje zidova gips-karton pločama 

  d=12,5mm preko podkonstrukcije od li- 

  menih profila.                                               m²           1,00 x ____________ = _______________ 

                                                                 ______________________________________________ 

 

                                                                                                  UKUPNO DIN: ________________ 

 

 

IX  MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

 

 

1. Zaštita podova i zastakljenih površina  

  PVC folijom.                                                m²           1,00 x ____________ = ________________ 

 

2. Skidanje stare boje sa zidova i plafona.    m²            1,00 x ____________ = _______________ 

 

3. Gletovanje zidova i plafona glet masom 

  2 x sa mestimičnom popravkom naprslina 

  bandaž trakom.                                             m²           1,00 x ____________ = ________________  

 

4. Bojenje zidova i plafona disperzivnom 

  bojom sa svim potrebnim predradnjama 

  za ovu vrstu posla.                                        m²           1,00 x ___________ = _________________ 

 

5. Skidanje boje sa postojećih vrata do 

  zdrave i čiste podloge.                                 m²            1,00 x ___________ = _________________  

 

6. Ampasovanje unutrašnjih duplošpero- 

  vanih vrata dim: 90 x 210 sa zamenom  

  kvaka i šildova.                                         kom.           1,00 x ____________ = ________________  
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7. Bojenje stolarije vrata uljnom sa svim 

   potrebnim  predradnjama  za ovu  vrstu 

   posla,  završno  lakiranje email  lakom 

   dva puta.                                                      m²           1,00 x ____________ = ________________ 

 

8. Pažljiva demontaža radijatora(20 rebara) 

  i ponovna montaža po završetku molerskih 

   radova.                                                     kom.           1,00 x _____________ = _______________ 

 

9. Bojenje radijatora i radijatorskih cevi 

  bojom za radijatore sa potrebnim predra- 

  dnjama: 

                              -Radijatori                       m²          1,00 x ______________ = _______________ 

                              -Cevi                               m'           1,00 x ______________ = _______________ 

 

10. Bojenje žutila i fleka na zidovima i 

  plafonima ’’Fasakrilom’’                           m²           1,00 x ______________ = _______________ 

 

11. Bojenje betonskih površina bojim 

      za beton sa svim potrebnim predradnjama 

      za ovu vrstu posla                                  m²           1,00 x ______________ = _______________ 

                                                               ________________________________________________ 

 

                                                                                                    UKUPNO DIN: _______________ 

 

 

 

 

X  VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARIJE 

 

 

1. Demontaža instalacije vodovoda od 

  pocinkovanih cevi Ø½Ԛ i Ø¾Ԛ sa izno- 

  šenjem van objekta na gradilišnu depo- 

  niju.                                                             m'           1,00 x _____________ = _______________ 

 

2. Demontaža sanitarnih ureĎaja: 

              -WC šolja sa vodokotlićem           kom.        1,00 x ______________ = ______________ 

              -Umivaonik sa sifonom                 kom.        1,00 x ______________ = ______________ 

              -Jednoručna baterija za toplu 

               i hladnu vodu                                kom.       1,00 x ______________ = ______________ 

 

3. Izrada instalacije vodovoda od PVC 

   cevi sa fitingom, materijalom za spa- 

  janje i portabnim štemovanjem. 

                                      -Ø16mm                 m'            1,00 x ______________ = _______________ 

                                      -Ø20mm.                m'            1,00 x ______________ = _______________ 

                                      -Ø25mm.                m'            1,00 x ______________ = _______________ 

 

4. Nabavka i montaža ravnih propusnih 

  ventila sa zaštitnom hromiranom kapom: 

                                       -½Ԛ                        kom.        1,00 x ______________ = _______________ 

                                       -¾Ԛ                        kom.        1,00 x ______________ = _______________ 

                                       -1Ԛ                         kom.        1,00 x ______________ = _______________ 

 

5. Demontaža gvozdeno-livenih kanaliza- 

  cionih cevi, iznošenje van ojekta na gra- 

  dilišnu deponiju. 

                                       -Ø50mm                m'            1,00 x ______________ = _______________ 

                                       -Ø70mm.               m'            1,00 x ______________ = _______________ 

                                       -Ø100mm.             m'            1,00 x ______________ = _______________ 

 

6. Demontaža odvodnih rešetki Ø50mm.  kom.          1,00 x ______________ = _______________ 

 

7. Izrada instalacije kanalizacije od PVC 

  cevi zajedno sa fasonskim komadima i 
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  materijalom za spajanje i potrebnim šte- 

  movanjem. 

                                        -Ø50mm.             m'            1,00 x ______________ = _______________ 

                                        -Ø70mm.             m'            1,00 x ______________ = _______________ 

                                        -Ø100mm.           m'            1,00 x ______________ = _______________ 

 

8. Čišćenje vodovodnih i kanalizacionih 

  šahtova, odvoz, crpljenje vode ručno ili 

  pumpom.                                                  kom.        1,00 x ______________ = ________________ 

 

9. Odgušenje olučnjaka.                            kom.        1,00 x ______________ = ________________ 

 

 

10. Odgušenje spoljne kanalizacione mreže 

     ’’WOMOM’’                                          NČ       1,00 x _______________ = _______________  

 

11. Odgušenje unutrašnjih vertikalnih i ho- 

  rizontalnih kanalizacionih odvoda elektri- 

  čnom sajlom.                                            m'.         1,00 x _______________ = _______________ 

 

12. Nabavka i montaža komplet WC šo- 

   lje sa vodokotlićem i ispirnom cevi i 

  daskom tip ’’Simplon’’                          kom.        1,00 x ______________ = ________________  

 

13. Nabavka i montaža komplet umiva- 

   onika od keramike dim: 60x40 doma- 

   će proizvodnje sa sifonom.                   kom.         1,00 x ______________ = ________________ 

 

14. Nabavka i montaža jednoručne sto- 

  jeće baterije za umivaonik sa pokre- 

  tnim izlivom za toplu i hladnu vodu.    kom.          1,00 x ______________ = ________________ 

 

15. Nabavka i montaža sanitarne gala- 

   nterije: 

              -Ogledalo dim: 40x60               kom.          1,00 x ______________ = ________________ 

              -Držač sapuna hromirani          kom.          1,00 x ______________ = ________________ 

              -Držač toalet papira hrom.       kom.           1,00 x _______________ = _______________ 

              -Posuda za tečni sapun             kom.          1,00 x _______________ = _______________ 

              -Držač peškira hromirani         kom.           1,00 x _______________ = _______________ 

                                                       ____________________________________________________ 

 

                                                                                                    UKUPNO DIN:  _______________ 

 

 

 

XI ELEKTRO RADOVI 

       (Materijal isporučuje naručilac radova) 

 

 

1. Demontaža postojećih kablova do 16mm² 

                             -Iz PNK regala                mԚ        1,00 x _____________ = _________________ 

                             -Iz POK kanalica             mԚ       1,00 x _____________ = _________________ 

                             -Iz zida                            mԚ        1,00 x _____________ = _________________ 

                             -Iz PVC cevi                    mԚ       1,00 x _____________ = _________________ 

 

2. Demontaža PNK regala do 200mm         mԚ        1,00 x _____________ = _________________ 

                       POK kanalice do 100mm      mԚ        1,00 x _____________ = _________________ 

 

3. Demontaža elektro montažne opreme: 

              monofazne priključnice                 kom.     1,00 x _____________ = _________________ 

              monofazne duple priključnice       kom.     1,00 x _____________ = _________________ 

              monofazne OG priključnice          kom.     1,00 x _____________ = _________________ 

              trofazne priključnice                      kom.     1,00 x _____________ = _________________ 

              trofazne OG priključnice               kom.     1,00 x ____________ = _________________ 

              prekidač običan i seriski                kom.     1,00 x ____________ = _________________ 

              prekidač OG običan i seriski         kom.     1,00 x ____________ = _________________ 



26 

 

              OG razvodnih kutija                      kom.     1,00 x ____________ = _________________ 

              priključnica telefonskih RJ11       kom.      1,00 x _____________ = ________________ 

              prikljkučnica računarska RJ45      kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

              priključnica televiziska                 kom.      1,00 x _____________ = ________________ 

 

4. Demontaža postojećih svetiljki 

            plafonjere                                        kom.      1,00 x _____________ = ________________ 

           fluo svetiljke 1x18W i 1x36W         kom.      1,00 x _____________ = ________________ 

           fluo svetiljke 2x18W i 2x36W        kom.       1,00 x _____________ = ________________ 

           fluo svetiljke 4x18W i 4x36W        kom.       1,00 x _____________ = ________________ 

           panik svetiljke                                 kom.       1,00 x _____________ = ________________ 

 

5. Demontaža postojeće elektro opreme 

                do 20 osigurača                         komplet   1,00 x _____________ = ________________ 

                preko 20 osigurača                    komplet   1,00 x _____________ = ________________ 

 

6. Demontaža postojećih elektro ormana 

                ormana iz zida                           komplet   1,00 x _____________ = ________________ 

                ormana na zidu                          komplet   1,00 x _____________ = ________________ 

 

 

 

 

7. Ugradnja novih kablova do 16mm²          

                  u zid                                             mԚ        1,00 x _____________ = ________________ 

                  u PNK regale                               mԚ        1,00 x _____________ = ________________ 

                  u POK kanalice                            mԚ        1,00 x _____________ = ________________ 

                  u PVC cevi                                  mԚ         1,00 x _____________ = ________________ 

 

8. Montaža PNK regala do 200mm              mԚ          1,00 x _____________ = ________________ 

               POK kanalice do 100mm               mԚ         1,00 x _____________ = ________________ 

 

9. Ugradnja elektro montažne opreme 

               monofazne priključnice                 kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

               monofazne duple priključnice       kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

               monofazne OG priključnice          kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

               trofazne priključnice                      kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

               trofazne OG priključnice               kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

               prekidač običan i seriski                kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

               prekidač OG običan i seriski         kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

               OG razvodnih kutija                      kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

               priključnica telefonskih RJ11        kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

               priključnica računarska RJ45         kom.    1,00 x _____________ = ________________ 

               priključnica televiziska                  kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

 

10. Montaža svetiljki 

          plafonjere                                             kom.    1,00 x _____________ = ________________ 

          fluo svetiljke 1x18W i 1x36W            kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

          fluo svetiljke 2x18W i 2x36W            kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

          fluo svetiljke 4x18W i 4x36W            kom.     1,00 x _____________ = ________________ 

          panik svetiljke                                      kom.    1,00 x _____________ = ________________  

 

11. Ugradnja fluo cevi i stertera                kom.        1,00 x _______________ = _______________ 

 

12. Ugradnja u postojeći orman el. opreme 

                automatskih osigurača                kom.      1,00 x _______________ = ______________ 

                prekidača do 63A                       kom.      1,00 x _______________ = ______________ 

                difer. sklopke FID do 63A          kom.     1,00 x _______________ = ______________ 

                klema RNS do 25mm²                kom.     1,00 x _______________ = ______________ 

                DIN šine                                      kom.    1,00 x _______________ = ______________ 

                uvodnice do PG 23                     kom.     1,00 x _______________ = ______________ 

 

13. Ugradnja kablova slabe struje 

                tipa IY stY do5x2x0,6mm              m.    1,00 x _______________ = ________________ 

                tipa računarski cat 5 i 6                  m.    1,00 x _______________ = _________________ 

                tipa RG-6                                        m.    1,00 x ______________ = _________________ 
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14. Probijanje otvora 

           u betonskom zidu do Ø50mm           kom.  1,00 x _______________ = _________________ 

           u cigli do Ø 50mm                            kom.   1,00 x ______________ = _________________ 

 

                                                                      ____________________________________________ 

 

                                                                                               UKUPNO DIN: _________________ 

XII  RAZNI RADOVI 

 

1. Čišćenje i pranje prostorije po završetku 

    radova.                                                      m²  1,00  x ______________ = _______________ 

 

2. Utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju  m³  1,00   x ______________ = _______________ 

 

3. Radovi koji se ne mogu normirati ili 

   na drugi način predvideti.                         NČ    1,00 x ______________ = _______________ 

                                                              ________________________________________________ 

 

                                                                                                    UKUPNO DIN: _______________ 

 

 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 
I   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ______________________________ ДИН: ____________________ 

 

II  БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ ______  ДИН: ____________________ 

 

III  ЗИДАРСКИ РАДОВИ ______________________________ ДИН: ____________________ 

 

IV  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ __________________________ ДИН: ____________________ 

 

V ЛИМАРСКИ РАДОВИ ______________________________  ДИН: ____________________ 

 

VI  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ _______________________ ДИН: _____________________ 

 

VII ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ _____________________ДИН: ____________________ 

 

VIII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ _____________________  ДИН: ____________________ 

 

IX МОЛРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ ________________  ДИН: _____________________ 

 

X ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И САНИТАРИЈЕ ________ ДИН: _____________________ 

 

XI ЕЛЕКТРО РАДОВИ ____________________________   ДИН: _____________________ 

 

XII  РАЗНИ РАДОВИ _______________________________  ДИН: _____________________ 

                                                                ______________________________________________ 

                                                                                УКУПНО ДИН:___________________ 

                                                                     ПДВ 20% ДИН: __________________ 

                                                      _______________________________________ 

                                                                    УКУПНО ДИН: __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

 

 
VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Модел Уговора ће у појединим члановима бити усклађен у складу са елементима наведеним у понуди 

 

У Г О В О Р   О  К У П О П Р О Д А Ј И 

Закључен након спроведеног поступка јавне набавке, а у складу са наводима конкурсне документације, између: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ са седиштем 

у_____________________________________ _______________________________________, 

улица____________________________________________________, 

ПИБ:____________________________________________________________________________,  

Матични 

број:__________________________________________________________________________________________________

____________________________, 

Број рачуна: ___________________________ Назив 

банке:_________________________________________________________________________________________, 

кога 

заступа_______________________________________________________________________________________________

__________________________________  

(у даљем тексту Извођач радова)  

и 

ИНСТИТУТА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ „ДР ВУКАН  ЧУПИЋ“, Нови 

Београд, Радоја Дакића 6-8, ПИБ: 100136676; Матични број: 07046219,  кога заступа в.д. директора проф.др Радован 

Богдановић (у даљем тексту: Наручилац), 

Основ уговора: 

ЈН. Број: 01/2014 

Број и датум одлуке о додели уговора:____________________________________________________________________  

/НЕ ПОПУЊАВАТИ/ 

Понуда изабраног понуђача бр. ________________________________________________________ 

од____________________________________________________ 

 

 

 

1.         ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

1.1 Предмет овог Уговора је купопродаја – радова,извођење грађевинско занатских 

радова у поступку  јавне  набавке  бр. 01/2014, ближе описано  у понуди понуђача број                  

од                      , која је саставни део уговора. 

 

2.         ТРАЈАЊЕ УГОВОРА  

            Уговор се закључује за период од једне године од дана потписивања. 

 

3. ЦЕНА 

3.1. Цена услуга је утврђена из понуде број број ____ од ___.___.2014.године, по позиву 

             Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавке дана 25.02.2014 године,која је 

             саставни део уговора.  

             Вредност набавке/ Уговора износи до 5.834.000. дин. без ПДВа, до  7.000.000,00  

              дин. са ПДВ-ом.  

            Цена уговорених услуга је фиксна и не може се мењати до коначног извршења уговора 
           

4. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

4.1. Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у складу са прихваћеном понудом 

која је саставни део Уговора / не мање од  45 дана од дана испоставе фактуре/ и приливом 

средстава из буџета. 

 

5. ГАРАНТНИ РОК 
5.1. Гаранција на изведене радове три године  
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6. КВАЛИТЕТ  

6.1. Квалитет  изведених радова  које су предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати 

важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту радова 

            Извођач је обавезан да радове изведе стручно, квалитетно  према техничкој документацији 

и осталим правилима која важе за радове који се изводе. 

            Обим радова биће дефинисан за  сваки конкретан посао од стране наручиоца. 

            Извођач је обавезан да се придржава мера Закона о заштити на раду, као и других мера 

сигурности објекта и људства, те да сходно томе обезбеди мере личне и опште заштите 

радника и околине током извођења радова 

            Извођач радова гарантује наручиоцу за квалитет изведених радова а за исти даје гаранцију 

од три године и обавезује се да ће све евентуалне недостатке у гарантном року отклонити о 

свом трошку а на позив Наручиоца у примереном року. 

6.2.      Евентуална рекламација од стране  мора бити сачињена у писменој форми и  

      достављена извршиоцу у року 48 (четрдесетосам) часова. 

 

7.       ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  

7.1       Извршилац се обавезује да обезбеди и након потписа овог Уговора, преда купцу 

банкарску гаранцију, безусловну и плативу на први позив, на износ од 10% вредности 

уговора без ПДВ-а (без урачунавања евентуалних  попуста и бонификација) као обезбеђење   

за уредно извршење својих обавеза по овом уговору  и банкарску гаранцију за отклањање 

недостатака у гарантном року / на износ 5% од вредности уговора/. 

7.2.       Све евентуалне последице настале нестручним радом или неблаговременим извођењем  

       радова Извођач је дужан да надокнади о свом трошку 

 

8.       ВИША СИЛА 

8.1.Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у     

      извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајања и датуму престанка 

      више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим 

      путем у року од 24 (двадесетчетири) часа. 

8.2.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 

      експозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су 

      законом утврђени као виша сила. 

 

9. СПОРОВИ 

9.1.Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору  

 решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност  

 Привредног суда у Београду. 

 

10.   РАСКИД УГОВОРА 

10.1. 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. 

10.2. Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15  

      (петнаест) дана од дана достављања писменог отказа. 

 

11. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  

11.1. Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне 

      стране који је дат у писаном облику. 

 

12. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране. 

 

13. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

13.1. Овај Уговор сачињен је у 2 (два) истоветна примерка, по 1 (један) за сваку страну. 
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УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:  

Купац:                                                                                                    Извршилац:  

 

Институт за здравствену заштиту мајке 

 и детета Србије „Др Вукан Чупић“                                     ________________________________ 

 

____________________________________                              

В.д. директора проф. др Радован Богдановић                     
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕСА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 

                                                                                     
 

                                                                                                           јед.цена    јед.цена      укупна цена         ук. цена 

                                                                                                          без пдв-а  са пдв.ом    без пдв-а              са пдв-ом 

I  ZEMLJANI RADOVI 

1. Montaža i demontaža zaštitne ograde oko iskopa, 

    obezbeĎenje nesmetanog prolaza korisnika.  

    Ograda se koristi za sve vreme trajanja radova.      m'      1,00 x  

2. Ručni iskop zemlje III kategorije dubine do 2m 

    sa odbacivanjem zemlje i odvoženjem na privre- 

    menu deponiju u krugu objekta.                              m³      1,00 x  

 

3. Razupiranje iskopanog rova fosnama i graĎom 

    odgovarajućeg preseka po propisu za ovu vrstu 

    radova.                                                                    m²       1,00 x  

 

4. Nasipanje sloja peska u iskopani rov oko cevi 

    h=30cm.                                                                 m³       1,00 x  

5. Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa sa nabija- 

    njem u slojevima.                                                   m³       1,00 x  

                                                                            _ 

II БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1. Isecanje asfalta i betona d=15-20cm.za kanaliza- 

    cioni rov širine 60cm., razbijanje betona i odvoz  

    na gradilišnu deponiju.                                            m²      1,00 x 

 

2. Izrada tamponskog sloja od šljunka d=10cm.         m³      1,00 x  

 

3. Betoniranje kolovozne ploče armiranim betonom 

    u sloju d=15-20cm. armiran armaturnom mrežom 

    Ԛ84.                                                                         m³       1,00 x 

4. Izrada armirano betonskih nadvratnika i nadpro- 

    zornika preseka 20x30 komplet sa oplatom i ar- 

    maturom.                                                                 m'        1,00 x  

 

5. Izrada betonskog poda d=10cm. MB 20 armiran 

    i perdašen.                                                               m²        1,00 x 

 

6. Izrada armirane i perdašene cementne košuljice 

    d=3-4cm. prosejanim šljunkom’’jedinica’’ armi- 

    rana mrežom Ø6.                                                    m²        1,00 x  

       III ZIDARSKI  RADOVI 

 

1. Obijanje produžnog maltera sa zidova 

    sa čišćenjem spojnica.                                            m²        1,00 x  

 

2. Obijanje  maltera sa plafona zajedno sa konstrukcijom   
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    od trske i letvi.                                                        m²        1,00 x  

 

3. Skidanje poda, cementne košuljice do betonske 

    podloge.                                                                  m²        1,00 x  

 

4. Probijanje pregradnog zida od opeke za izradu 

    otvora za vrata.                                                       m²        1,00 x  

 

5. Probijanje konstruktivnog zida od opeke za iz- 

    radu otvora vrata sa podupiranjem.                        m³        1,00 x 

 

6. Probijanje zida za prolaz vodovodnih i kanaliza- 

    cionih cevi.                                                           kom.       1,00 x  

 

7. ZaziĎivanje otvora d=25cm. i više punom ope- 

    kom u produžnom malteru.                                    m³         1,00 x  

 

8. ZaziĎivanje otvora u pregradnim zidovima šu- 

    pljom opekom d=12cm. u produžnom malteru 

    sa izradom armirano betonskog serklaža.               m²        1,00 x  

 

9. Malterisanje   zidova  od   opeke   produžnim 

    malterom.                                                                m²        1,00 x _ 

 

10. Krpljenje   šliceva   produžnim    malterom.          m'         1,00 x  

 

11. Dersovanje  zidova  od  opeke   cementnim 

      malterom.                                                             m²         1,00 x   

 

 

12. Obrada  špaletni  produžnim   

      RŠ 10-20cm.                                                        mԚ         1,00 x  

 

 

13. Izrada hidroizolacije zida od opeke penetratom 

     u tri sloja.                                                              m²         1,00 x 

                                          IV IZOLATERSKI RADOVI                                    

1.Ravnanje i saniranje postojeće hidrizolacije  

   na mestima gde se uočavaju oštećenja(čiš- 

   ćenje klobukova, popunjavanje neravnina i 

   pukotina ’’Kondor’’ trakom.                                 m²         1,00 x 

 

2. Čišćenje podloge i nanošenje hladnog pre- 

    maza Bitulitom ’’A’’                                            m²        1,00 x  

 

3. Nabavka materijala i izrada nove hidroizo- 

   lacije od tri sloja poliazbitola i dva sloja mre- 

  žice na mestima gde se vrši sanacija.                     m²        1,00 x  
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4. Obrada ravnih slivnika i spojeva olučnih ve- 

   rtikala na isti način kao POZ 3                             kom.     1,00 x  

 

5. Zaštita uraĎene hidroizolacije ’’Solarflex’’ 

   ili ekvivalentno 2 puta.                                         m²        1,00 x 

 

6. Izrada hidroizolacije terase i sanitarnih čvorova 

    na bazi poliuretana sa preradnjom čišćenjem 

   podloge i nanošenjem prajmera.                            m²       1,00 x  

            V LIMARSKI RADOVI 

1. Demontaža horizontalnih i vertikalnih oluka 

   i limenih opšivki od pocinkovanog lima: 

                     -Horizontalni oluci RŠ50cm            m'           1,00 x 

                     -Vertikalni oluci     RŠ50cm.           m'           1,00 x  

                     -Okapnice               RŠ30cm.           m'           1,00 x  

                     -Okapnice               RŠ50cm.          m'            1,00 x  

 

2. Nabavka materijala horizontalnih i vertikalnih 

   oluka i opšivki od plastificiranog lima d=0,55 

                     -Horizontalni oluci RŠ50cm.            m'            1,00 x  

                     -Vertikalni oluci     RŠ50cm.            m'            1,00 x  

                     -Okapnice               RŠ30cm.           m'             1,00 x 

                     -Okapnice               RŠ50cm.           m'             1,00 x  

 

3. Demontaža postojećih vodoskupljača, naba- 

   vka materijala, izrada i montaža novih od pla- 

   stificiranog lima d=0,55mm.                            kom.          1,00 x  

 

4. Demontaža postojećih ventilacionih kapa, 

   nabavka materijala, izrada i montaža novih 

   od plastificiranog lima d=0,55mm. Ø120        kom.        1,00 x  

 

5. Pokrivanje krova plastificiranim čeličnim 

    limom d=0,55mm. Ravno pokrivanje sa 

    duplim falcom.                                                m²            1,00 x  

 

6. Dihtovanje spojeva lima sa atikama i zido- 

   vima ’’Waserdihtom’’ i trajno elastičnim 

   gitom.                                                                m'            1,00 x  

 

7. Čišćenje olučnih horizontala i vertikala.         m'            1,00 x  

 

8. Daščanje krova daskom d=24 mm preko 

   Krovne konstrukcije                                          m²            1,00 x _ 

 

9. Postavljanje ter papira preko daščane 

   podloge                                                               m²            1,00 x 

 

         VI  KERAMIČARSKI RADOVI 

1. Obijanje zidnih i podnih keramičkih pločica 
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   komplet sa cementnim malterom, iznošenje 

   šuta van objekta na gradilišnu deponiju.        m²           1,00 x  

 

2. Nabavka materijala i oblaganje zidova i po- 

   dova keramičkim pločicama sa fugovanjem i 

   ugradnjom ugaonih i prelaznih lajsni: 

                                         -Zidne                       m²           1,00 x  

                                         -Podne                      m²           1,00 x  

 

3. Nabavka materijala i oblaganje podova gra- 

   nitnom keramikom I klase sa fugovanjem i  

   ugradnjom ugaonih i završnih lajsni.             m²            1,00 x  

 

4. Nabavka materijala i montaža sokle od gra- 

   nitne keramike h=10cm. sa fugovanjem.       m'            1,00 x  

 

5. Pojedinačno postavljanje, krpljenje kerami- 

   čkim pločicama dim:30x30 sa demontažom 

   oštećenih ploča i pripremom podloge.          kom.         1,00 x  

 

6. Pojedinačno postavljanje i krpljenje podova 

  grnitnom keramikom dim:30x30 sa demonta- 

  žom oštećenih ploča i pripremom podloge.   kom.         1,00 x  

 

7. Pojedinačno postavljanje, krpljenje podova 

  i stepeništa od mermernih ploča 30x30x2 sa  

 demontažom oštećenih ploča i pripremom po- 

 dloge.                                                             kom.         1,00 x  

              VII  PODOPOLAGAČKI RADOVI                                                        

 

1. Demontaža starog PVC poda sa lajsnama, 

   iznošenje van objekta na gradilišnu depo- 

  niju.                                                                   m²         1,00 x 

 

2. Nabavka i postavljanje laminatnog poda 

  klase 33 u boji po izboru investitora komplet 

  sa ugaonim lajsnama.                                       m²          1,00 x  

 

3. Nabavka materijala, izrada podloge podova 

  od samorazlivne mase na bazi cementa.          m²          1,00 x  

 

4. Nabavka materijala i postavljanje podnih 

  obloga od PVC-a(Gramat ili ekviv.) boja po 

   izboru investitora.                                           m²         1,00 x  

 

5. Nabavka materijala i postavljanje PVC sokle 

  h=10cm. tip kao POZ 4                                   m'          1,00 x  

                  VIII  SUVOMONTAŽNI RADOVI                                                       

1. Nabavka materijaka, izrada i montaža 

  spuštenog plafona tipa’’Armstrong’’ sa 
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  postavljanjem podkonstrukcije od Al pro- 

  fila.                                                                 m²            1,00 x  

 

2. Nabavka materijal, izrada i montaža spu- 

  štenog plafona od gips-karton ploča sa iz- 

  radom podkonstrukcije od limenih profila.   m²            1,00 x  

 

3. Zamena oštećenih ’’Armstrong’’ ploča 

  spuštenog plafona dim: 60x60cm.              kom.          1,00 x  

 

4. Nabavka materijala, izrada i montaža 

  pregradnog zida d=10cm. od gips-karton 

  ploča d=12,5mm sa izradom podkonstru- 

  kcije od limenih profila i ispunom od mi- 

  neralne vune d=10cm.                                   m²          1,00 x  

 

5. Oblaganje zidova gips-karton pločama 

  d=12,5mm preko podkonstrukcije od li- 

  menih profila.                                               m²           1,00 x  

           IX  MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI 

1. Zaštita podova i zastakljenih površina  

  PVC folijom.                                                m²           1,00 x  

 

2. Skidanje stare boje sa zidova i plafona.    m²            1,00 x  

 

3. Gletovanje zidova i plafona glet masom 

  2 x sa mestimičnom popravkom naprslina 

  bandaž trakom.                                             m²           1,00 x  

 

4. Bojenje zidova i plafona disperzivnom 

  bojom sa svim potrebnim predradnjama 

  za ovu vrstu posla.                                        m²           1,00 x  

 

5. Skidanje boje sa postojećih vrata do 

  zdrave i čiste podloge.                                 m²            1,00 x  

 

6. Ampasovanje unutrašnjih duplošpero- 

  vanih vrata dim: 90 x 210 sa zamenom  

  kvaka i šildova.                                         kom.           1,00 x  

 

7. Bojenje stolarije vrata uljnom sa svim 

   potrebnim  predradnjama  za ovu  vrstu 

   posla,  završno  lakiranje email  lakom 

   dva puta.                                                      m²           1,00 x  

 

8. Pažljiva demontaža radijatora(20 rebara) 

  i ponovna montaža po završetku molerskih 

   radova.                                                     kom.           1,00 x  

 

9. Bojenje radijatora i radijatorskih cevi 
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  bojom za radijatore sa potrebnim predra- 

  dnjama: 

                              -Radijatori                       m²          1,00 x  

                              -Cevi                               m'           1,00 x  

 

10. Bojenje žutila i fleka na zidovima i 

  plafonima ’’Fasakrilom’’                           m²           1,00 x  

 

11. Bojenje betonskih površina bojim 

      za beton sa svim potrebnim predradnjama 

      za ovu vrstu posla                                  m²           1,00 x  

            X  VODOVOD, KANALIZACIJA I SANITARIJE 

1. Demontaža instalacije vodovoda od 

  pocinkovanih cevi Ø½Ԛ i Ø¾Ԛ sa izno- 

  šenjem van objekta na gradilišnu depo- 

  niju.                                                             m'           1,00 x  

 

2. Demontaža sanitarnih ureĎaja: 

              -WC šolja sa vodokotlićem           kom.        1,00 x  

              -Umivaonik sa sifonom                 kom.        1,00 x 

              -Jednoručna baterija za toplu 

               i hladnu vodu                                kom.       1,00 x  

 

3. Izrada instalacije vodovoda od PVC 

   cevi sa fitingom, materijalom za spa- 

  janje i portabnim štemovanjem. 

                                      -Ø16mm                 m'            1,00 x  

                                      -Ø20mm.                m'            1,00 x  

                                      -Ø25mm.                m'            1,00 x  

 

4. Nabavka i montaža ravnih propusnih 

  ventila sa zaštitnom hromiranom kapom: 

                                       -½Ԛ                        kom.        1,00 x  

                                       -¾Ԛ                        kom.        1,00 x  

                                       -1Ԛ                         kom.        1,00 x  

 

5. Demontaža gvozdeno-livenih kanaliza- 

  cionih cevi, iznošenje van ojekta na gra- 

  dilišnu deponiju. 

                                       -Ø50mm                m'            1,00 x  

                                       -Ø70mm.               m'            1,00 x  

                                       -Ø100mm.             m'            1,00 x  

 

6. Demontaža odvodnih rešetki Ø50mm.  kom.          1,00 x  

 

7. Izrada instalacije kanalizacije od PVC 

  cevi zajedno sa fasonskim komadima i 

  materijalom za spajanje i potrebnim šte- 

  movanjem. 

                                        -Ø50mm.             m'            1,00 x  
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                                        -Ø70mm.             m'            1,00 x  

                                        -Ø100mm.           m'            1,00 x  

 

8. Čišćenje vodovodnih i kanalizacionih 

  šahtova, odvoz, crpljenje vode ručno ili 

  pumpom.                                                  kom.        1,00 x  

 

9. Odgušenje olučnjaka.                            kom.        1,00 x  

 

 

10. Odgušenje spoljne kanalizacione mreže 

     ’’WOMOM’’                                          NČ       1,00 x  

 

11. Odgušenje unutrašnjih vertikalnih i ho- 

  rizontalnih kanalizacionih odvoda elektri- 

  čnom sajlom.                                            m'.         1,00 x  

 

12. Nabavka i montaža komplet WC šo- 

   lje sa vodokotlićem i ispirnom cevi i 

  daskom tip ’’Simplon’’                          kom.        1,00 x  

 

13. Nabavka i montaža komplet umiva- 

   onika od keramike dim: 60x40 doma- 

   će proizvodnje sa sifonom.                   kom.         1,00 x  

 

14. Nabavka i montaža jednoručne sto- 

  jeće baterije za umivaonik sa pokre- 

  tnim izlivom za toplu i hladnu vodu.    kom.          1,00 x  

 

15. Nabavka i montaža sanitarne gala- 

   nterije: 

              -Ogledalo dim: 40x60               kom.          1,00 x  

              -Držač sapuna hromirani          kom.          1,00 x 

              -Držač toalet papira hrom.       kom.           1,00 x  

              -Posuda za tečni sapun             kom.          1,00 x  

              -Držač peškira hromirani         kom.           1,00 x  

                        XI ELEKTRO RADOVI                                

 

1. Demontaža postojećih kablova do 16mm² 

                             -Iz PNK regala                mԚ        1,00 x  

                             -Iz POK kanalica             mԚ       1,00 x  

                             -Iz zida                            mԚ        1,00 x  

                             -Iz PVC cevi                    mԚ       1,00 x  

 

2. Demontaža PNK regala do 200mm         mԚ        1,00 x  

                       POK kanalice do 100mm      mԚ        1,00 x  

 

3. Demontaža elektro montažne opreme: 

              monofazne priključnice                 kom.     1,00 x  

              monofazne duple priključnice       kom.     1,00 x  
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              monofazne OG priključnice          kom.     1,00 x  

              trofazne priključnice                      kom.     1,00 x  

              trofazne OG priključnice               kom.     1,00 x  

              prekidač običan i seriski                kom.     1,00 x  

              prekidač OG običan i seriski         kom.     1,00 x  

              OG razvodnih kutija                      kom.     1,00 x  

              priključnica telefonskih RJ11       kom.      1,00 x  

              prikljkučnica računarska RJ45      kom.     1,00 x  

              priključnica televiziska                 kom.      1,00 x  

 

4. Demontaža postojećih svetiljki 

            plafonjere                                        kom.      1,00 x  

           fluo svetiljke 1x18W i 1x36W         kom.      1,00 x  

           fluo svetiljke 2x18W i 2x36W        kom.       1,00 x  

           fluo svetiljke 4x18W i 4x36W        kom.       1,00 x 

           panik svetiljke                                 kom.       1,00 x  

 

5. Demontaža postojeće elektro opreme 

                do 20 osigurača                         komplet   1,00 x  

                preko 20 osigurača                    komplet   1,00 x  

 

6. Demontaža postojećih elektro ormana 

                ormana iz zida                           komplet   1,00 x  

                ormana na zidu                          komplet   1,00 x 

 

 

7. Ugradnja novih kablova do 16mm²          

                  u zid                                             mԚ        1,00 x  

                  u PNK regale                               mԚ        1,00 x  

                  u POK kanalice                            mԚ        1,00 x  

                  u PVC cevi                                  mԚ         1,00 x  

 

8. Montaža PNK regala do 200mm              mԚ          1,00 x  

               POK kanalice do 100mm               mԚ         1,00 x 

 

9. Ugradnja elektro montažne opreme 

               monofazne priključnice                 kom.     1,00 x  

               monofazne duple priključnice       kom.     1,00 x  

               monofazne OG priključnice          kom.     1,00 x  

               trofazne priključnice                      kom.     1,00 x  

               trofazne OG priključnice               kom.     1,00 x  

               prekidač običan i seriski                kom.     1,00 x  

               prekidač OG običan i seriski         kom.     1,00 x 

               OG razvodnih kutija                      kom.     1,00 x 

               priključnica telefonskih RJ11        kom.     1,00 x  

               priključnica računarska RJ45         kom.    1,00 x  

               priključnica televiziska                  kom.     1,00 x  

 

10. Montaža svetiljki 

          plafonjere                                             kom.    1,00 x  
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          fluo svetiljke 1x18W i 1x36W            kom.     1,00 x  

          fluo svetiljke 2x18W i 2x36W            kom.     1,00 x  

          fluo svetiljke 4x18W i 4x36W            kom.     1,00 x 

          panik svetiljke                                      kom.    1,00 x   

 

11. Ugradnja fluo cevi i stertera                kom.        1,00 x  

 

12. Ugradnja u postojeći orman el. opreme 

                automatskih osigurača                kom.      1,00 x  

                prekidača do 63A                       kom.      1,00 x  

                difer. sklopke FID do 63A          kom.     1,00 x 

                klema RNS do 25mm²                kom.     1,00 x  

                DIN šine                                      kom.    1,00 x  

                uvodnice do PG 23                     kom.     1,00 x 

 

13. Ugradnja kablova slabe struje 

                tipa IY stY do5x2x0,6mm              m.    1,00 x 

                tipa računarski cat 5 i 6                  m.    1,00 x  

                tipa RG-6                                        m.    1,00 x  

14. Probijanje otvora 

           u betonskom zidu do Ø50mm           kom.  1,00 x 

           u cigli do Ø 50mm                            kom.   1,00 x  

XII  RAZNI RADOVI 

1. Čišćenje i pranje prostorije po završetku 

    radova.                                                      m²  1,00   x  

 

2. Utovar i odvoz šuta na gradsku deponiju  m³ 1,00   x  

 

3. Radovi koji se ne mogu normirati ili 

   na drugi način predvideti.                         NČ   1,00 x  

                                                               

                                                                                                   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин 

у сваком реду уписати 

 колико износи јединична цена без ПДВ-а,  

јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

 укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке, 

и на крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 укупна цена /без и са  ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке се добија 

тако што се множи јединична цена са ПДВ-ом са  траженим количинама; с 

обзиром на то да су количине 1, јединичне цене су једнаке укупним. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________ 

[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке грађевинско занатских радова, бр.01/2014, поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. 

ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 

следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач..................................................................[навести назив понуђача] у поступку 

јавне набавке грађевинско занатских радова, бр.01/2014, поштовао је обавезе које 

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

заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

          Датум              Понуђач 

 

________________                        М.П.                   __________________ 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


