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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. 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 IV 04-404-3/1-2016 и Решења о 
образовању комисије за јавну набавкубр. IV 04-404-3/1-2016припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вредности –Реконструкција и адаптација Старе 

општине Врањево 
ЈН бр. IV 04-404-3/1-2016 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Нови Бечеј 
Адреса:Жарка Зрењанина бр.8, 23272 Нови Бечеј 
Интернет страница: www.novibecej.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бројIV 04-404-3/1-2016су радови – Реконструкција и 
адаптација Старе општине Врањево. 
 
4. Напоменауколико је у питању резервисана јавна набавка 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Станковић Трифун 
Е - mail адреса (или број факса): trifun.stankovic@novibecej.rs 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број IV 04-404-3/1-2016 су радови – Реконструкција и 
адаптација Старе општине Врањево. 
Назив и ознака из ОРН: 
Радови на реконструкцији – 45454000 
Извођење радова према Уредби о класификацији делатности: 
Сектор Ф – Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије“, број  
54/2010): -  41. Изградња зграда, 41.20 Изградња стамбених и нестамбених 
зграда  
    -  43. Специјализовани грађевински радови, 43.2 Инсталациони радови у   
       грађевинарству, 43.3 Завршни грађевинско занатски радови ( малтерисање,   
       уградња столарије, постављање подних и зидних облога, бојење и  
      застакљивање); 
 
2.Партије: - 
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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 ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Р. 
Бр. 

Опис Јединица 
мере 

Количина 

 Грађевински радови   

I Рушење и демонтажа   

1. Демонтажа старе столарије из зидова опеке. Сву 
столарију пажљиво демонтирати и изнети у 
двориште, утоварити у камион и однети на 
депонију до 5 км коју одреди инвеститор.  
 
Обрачун по комаду 
- Прозори (само унутрашња крила) 1,10*1,16 

ком 6,00 

2. Пробијање отвора у зиду од старе опеке са 
претходним подухватањем ради безбедности 
радника . Сав шут изнети у двориште, утоварити у 
камион и однети на депонију до 5 км коју одреди 
инвеститор. 
 
Обрачун по м3 

м3 1,00 

3.  Рушење подова у ходнику од шестоугаоних опека 
положених у песку. Сав шут изнети у двориште, 
утоварити у камион и однети на депонију до 5 км 
коју одреди инвеститор 
 
Обрачун по м2  

м2 28,41 

II Земљани радови     

1.  Ископ земље  испод подова у просторијама цца 20 
цм са утоваром у колица и превозно средство са 
транспортом на депонију до 5 км 
 
Обрачун по м2 

м2 28,41 

2. Набавка, транспорт и уграђивање слоја природног 
песка испод подова дебљине цца 5 цм. Песак 
насути у слојевима, набити, и фино планирати са 
тачношћу ±1,00 цм 
(ходник бетонске галантерије) 
 
Обрачун по м2 

м2 30,00 

3 Набавка, транспорт и уграђивање слоја природног 
шљунка испод бетонске плоче подова дебљине 10 
цм. Шљунак насути у слојевима, набити и фино 
планирати са тачношћу ±1,00 цм  
 
 
Обрачун по м2 

 

м2 28,41  
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III  Зидарски радови    

1. Зидање зидова д = 25 цм гитер блоковима 
19х19х25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. 
Пре уградње, блокове квасити водом. По 
завршеном зидању очистити фуге. 
Ценом обухватити потребну скелу 
 
Обрачун по м3 

м3 1,00 

2.  Зидање преградног зида пуном опеком дебљине 
12 цм у продужном малтеру размере 1:2:6 са 
израдом серклажа  у висини надвратних греда (205 
цм) димензија 12х20цм  са потребном арматуром 
4ø12 и  уз ø6/25цм од МБ -20. Превез радити на 
пола опеке, а везу у осталим зидовима према 
пропису. У цену зида улази израда арматуре, 
потребне оплате и помоћне скеле. 
 
Обрачун по м2 

м2 10,00 

3. Зидање и поправка напуклих и оштећених зидова и 
димњачких отвора, пуном опеком у продужном 
малтеру размере 1:2:6. Опеку пре уградње квасити 
водом. Спојинице очистити од малтера са спољне 
стране. Унутрашњу страну обрадити завршно са 
малтером приликом самог зидања.  У цену 
урачуната и помоћна скела. 
 
Обрачун по м3 

м3 0,50 

4. Рабицирање старих зидова (мешавина пуне опеке 
и черпића) поцинкованим рабиц плетивом, са 
окцима од 1.00 цм (након полагања ел. инсталација 
у гибљивим цевима) . У цену урачунати ексере и 
цементно млеко за нанос на зидну површину.  
 
Обрачун по м2 

м2 285,00 

5.  Малтерисање унутрашњих зидова продужним 
малтером 1:3:9 у два слоја, на претходно 
рабицирану подлогу. Први слој, грунт, радити у 
продужном малтеру од просејаног чистог песка. 
Други слој са чистим песком , без примеса и 
органских примеса уз квашење и глачање 
пердашком. Омалтерисане површине морају бити 
равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и 
праве. У цену је урачуната и помоћна скела. 
Обрачун по м2 

м2 285,00 

6. Малтерисање нових унутрашњих зидова 
продужним малтером 1:3:9 у два слоја. Први слој, 
грунт радити у продужном малтеру од просејаног 
чистог песка. Други слој са чистим песком, без 
примеса и органских примеса уз квашење и 

м2 237,04 
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глачање пердашком. Омалтерисане површине 
морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице 
оштре и праве. У цену урачуната и помоћна скела.  
 
Обрачун по м2 

7. Малтерисање нових плафона продужним 
малтером 1:3:9 у два слоја. Први слој, грунт, 
радити у продужном малтеру од просејаног чистог 
песка. Други слој са чистим песком, без примеса и 
органских примеса уз квашење и глачање 
пердашком. Омалтерисане површине морају бити 
равне , без прелома и таласа, а ивице оштре и 
праве. У цену је урачуната и помоћна скела. 
Обрачун по м2 

м2 32,18 

8. Малтерисање унутрашњих делова прозорских 
отвора 110х170 цм (између једноструких прозора) у 
ширини од 25 цм продужним малтером 1:3:9 у два 
слоја. Први слој, грунт, радити у продужном 
малтеру од просејаног чистог песка. Други слој, са 
чистим песком, без примеса и органских примеса, 
уз квашење и глачање пердашком. Омалтерисане 
површине морају бити равне без прелома и таласа. 
У цену урачуната и помоћна скела. 
 
Обрачун по комаду 

ком 6,00 

IV  Бетонски радови    

1. Бетонирање подне армирано бетонске плоче 
дебљине 8цм, са одговарајућом мрежастом 
арматуром Q-131 од бетона МБ-20  преко два слоја 
ПВЦ – фолиј. Горњу површину бетона изравнати. 
Бетон уградити и неговати према прописима.  
 
Обрачун према м2 

м2 270,58 

2. Израда цементне кошуљице дебљине д= 4 цм као 
подлоге преко стиродура 3цм и ПВЦ фолије. 
Кошуљицу урадити од просејаног шљунка 
„јединица“ размере 1:3. Исту армирати рабиц 
плетивом, постављеним у средишњем слоју.  
 
Обрачун по м2 

м2 161,52 

3. Бетонирање тротоара око објекта од набијеног 
бетона МБ – 20, дебљине 10 цм са потребном 
оплатом. Приликом бетонирања истовремено 
израдити цементну кошуљицу размере 1:2 и 
заршним пердашењем. На сваких два метра 
урадити дилатациону спојницу, која се попуњава 
песком и залива битуменом. Бетон уградити и 
неговати према прописима. 
У цену урачунати потребну оплату . 

м2 90,00 
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Обрачун по м2 

V Изолатерски радови    

1. Израда хидроизолације подова, варењем  једног 
слоја Кондора д=4мм. Изолацију вршити преко 
потпуно суве и чисте подлоге. Хладни премаз 
битулитом нанетичетком  или прскањем на 
температури већој од 10º Ц. Варење битуменских 
трака извршити загревањем траке отвореним 
пламеном, размекшати масу и лепити целом 
површином на подлогу са преклопом од 10цм. 
Хидроизолација се састоји од следећих слојева: 
- хладан премаз битулитом „А“  
- кондор 4 варен за бетонску подлогу  
Обрачун по м2 

м2 221,20 

2. Израда хидроизолације подова санитарног чвора, 
варењем једног слоја Кондора д=4мм. Изолацију 
радити преко потпуно суве и чисте подлоге. 
Хладни премаз битулитом нанетичетком или 
прскањем на температури већој од 10ºЦ. Варење 
битуменских трака извршити загревањем траке 
отвореним пламеном, размекшати масу и лепити 
целом површином на подлогу са преклопом од 
10цм. Излоацију подићи уз зидове 5 цм од готовог 
пода.  
Хидроизолација се састоји од следећих слојева: 
- хладан премаз битулитом „А“ 
- кондорфлех В 4 варен за бетонску подлогу  
- кондорфлех В 4 варен за претходни слој 

померен за 50 цм 
 
Обрачун по м2  

м2 17,52 

3. Набавка и постављање једног слоја ПВЦ фолије са 
преклопом од 30 цм  
Обрачун по м2 

м2 218,00 

4. Набавка и постављање термоизолације пода од 
минералне вуне д = 3 цм, укључујући ПВЦ фолију 
као заштиту.  
 
Обрачун по м2 

м2 218,00 

VI Столарски радови   

1. Израда и постављање застакљњних 
једноструких прозора димензија 80х60 цм. 
Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и 
смрче, по шеми столарије и детаљима. Оков од 
елоксираног алуминијума по избору пројектанта. 
Између крила и штока поставити заптивач од 
синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити 
алуминијумску окапницу за отицање воде. Крила 

ком 1,00 
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прозора застаклити термоизолационом Флот 
стаклом д=4+12+4мм, постављеним преко 
подметача од нерђајућег материјала и китовати 
одговорарајућим китом. Прозоре пре уградње 
заштити безбојним  премазом за импрегнацију. 
Након уградње бојити два пута садолином. ПОС-II 
Видети шему столарије,  
Обрачун по комаду 

2. Израда и постављање застаклених 
једноструких прозора, димензија 110х170 цм. 
Прозоре израдити од првокласне и суве јеле и 
смрче по шеми столарије и детаљима. Оков од 
елоксираног алуминијума по избору пројектанта. 
Између крила и штока поставити заптивач од 
синтетичке гуме. Са доње стране штока поставити 
алуминијумску окапницу за отицање воде. Крила 
прозора застаклити термоизолационом Флот 
стаклом д=4+12+4мм, постављеним преко 
подметача од нерђајућег материјала и китовати 
одговорарајућим китом. 
Прозоре пре уградње заштити безбојним  
премазом за импрегнацију. Након уградње бојити 
два пута садолином. ПОС-IV. Видети шему 
столарије  
Обрачун по комаду 

ком  7,00 

3. Израда и постављање борових улазних врата, 
димензија 110х215цм. Врата израдити од 
првокласне и суве боровине, а праг од храстовине, 
по шеми столарије и детаљима. Поставити оков од 
месинга, браву са цилиндер улошком и три кључа, 
три усадне шарке по крилу, по избору пројектанта. 
Врата заштити безбојним премазом за 
импрегнацију. На поду поставити гумени одбојник . 
ПОС– 1 Видети шему столарије. 
Обрачун по комаду 

ком 5,00 

4. Израда и постављање улазних једнокрилних 
обострано шперованих врата, димензија 71х205 
цм. Довратник израдити од првокласне и суве 
храстовине, а рамовску конструкцију крила са 
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине 
4мм, по шеми столарије и детаљима. Поставити 
оков од елоксираног алуминијума, браву 
укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне 
шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата 
заштити безбојним премазом за импрегнацију. На 
поду поставити гумени одбојник ПОС – 2. Видети 
шему столарије. 
Обрачун по комаду 
 

ком 5,00 
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5.  Израда и постављање улазних једнокрилних 
обострано шперованих врата, димензија 91х205 
цм. 
Довратник израдити од првокласне и суве 
храстовине, а рамовску конструкцију крила са 
саћем обострано обложити шпер плочом дебљине  
4мм, по шеми столарије и детаљима. 
Поставити оков од елоксираног алуминијума, браву 
укопавајућу са цилиндром и три кључа, три усадне 
шарке по крилу, по избору пројектанта. Врата 
заштити безбојним премазом за импрегнацију. На 
поду поставити гумени одбојник ПОС – 3. Видети 
шему столарије. 
Обрачун по комаду  

ком 1,00 

VII Лимарски радови    

1. Израда и монтажа солбанка р.ш. 20цм, дебљине 
лима 0,55мм. Опшивање извести према пројекту, 
детаљима и упуству пројектанта.  
обрачун по метру 

м 30,00 

2.  Израда и монтажа поцинковане вентилационе 
главе ø110 са опчивањем.  
Обрачун по комаду 

ком 5,00 

VIII Керамичарски радови    

1. 
 
 
 
 
а) 

Постављање подне керамике прве класе у 
цементном малтеру са падирањем према сливнику.  
Дизајн према избору пројектанта димензија 
20х20цм. Постављене плочице фуговати и 
очистити пиљевином. У цену улази и набавка 
керамике. 
Димезије 20/20 цм 
Обрачун по м2 

м2 17,43 

2. Постављање зидних керамичких плочица 
димензија 20х25цм у цементном малтеру до 
висине h = 2,00 м. Подлогу испрскати цементним 
млеком. Плочице прве класе домаће производње 
поставити фугу на фугу. По потреби ивице плочица 
ручно обрусити.  Обложене површине морају бити 
равне и вертикалне. Постављене плочице 
фуговати и очистити пиљевином.  
обрачун по м2 

м2 74,49 

IX Подополагачки радови   

1. Набављање и постављање подне облоге од 
ламината, клик дебљине 8,2 мм за средње 
оптерећење по избору пројектанта. Ламинантна 
подна облога поставља се као пливајући под. 
Ламинат мора бити јак, трајан и високопресован, а 
носач пода високе густине, ХДФ, ивице 
инпрегрниране и са нутом и федером. Подну 
облогу унети, распаковати и оставити да се 

м2 96,00 
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аклиматизује у атмосферски простор 24 сата. 
Преко припремљене подлоге поставити филц и 
фолију. Поред зидова оставити дилатационе 
спојнице ширине 10мм, систем затварања је на 
суво. Подну облогу пажљиво поставити и 
саставити на клик. Поред зидова поставити лајсне 
и на сваких 80цм причврстити за зид. Класа 
постављеног ламината класе тврдоће 32 
 
обрачун по м2 

2. Набавка и постављање пода од бетонских 
шестоугаоних плоча дебљине 2,5 цм у цементном 
малтеру од 4,00 цм на бетонској подлози. Поред 
зидова поставити лајсне, боја и врста плоча и 
лајсни по избору пројектанта.  
Обрачун по м2 

м2 28,41 

X Сувомонтажни радови   

1. Израда спуштеног плафона са челичном 
подконструкцијом и облагање противоижарним 
гипс картонским плочама ГКФ 12,5мм, систем 
Кнауф Д112 или одговарајуће. Разред 
ватроотпорне заштите Ф 30, само са доње стране. 
Двоструку подконструкцију израдити од носивих и 
монтажних поцинкованих профила ЦД 60/27мм 
причвршћеним висилицама за носиви плафон и 
обложити гипс картонским плочама , по пројекту и 
упутству произвођача. Саставе обрадити  глет 
масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У 
цену улази и радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине.  
- плоче ГКФ, 12,5мм, разред Ф 30 
Обрачун по м2 

м2 22,89 

2. Израда у собама и ходнику, плафона од гипс плоча 
са дрвеном подконструкцијом од штафли 5/8цм на 
растојању од 60 цм у просторијама  где није рађена 
нова међуспратна конструкција и обложити 
водоотпорним гипс картонским плочама ГКФ 12,5 
мм систем Кнауф или одговарајуће, према пројекту 
и упутству произвођача. Саставе обрадити глет 
масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У 
цену улази и радна скела.  
Обрачун по м2 постављене површине – плоче ГКФ 
12,5мм, разред Ф30 
обрачун по м2 

м2 157,57 

XI Молерско - фарбарски радови    

1. Глетовање фино малтерисаних зидова и плафона, 
дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити 
и извршити  неутрализовање. Прегледати и 
китовати мања оштећења и пукотине.  

 м2 1 020,00 
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Импрегнирати и превући  диспезивни кит три пута 
(изузев плафона од гипс плоча) 
Обрачун по м2 

2. Бојење глетованих зидова и плафона, бојама по 
избору пројектанта. Све површине обрусити, 
импрегнирати и китовати мања оштећења. 
Предбојити и исправити тонираним дисперзивним 
китом, а затим бојити полудисперзивном бојом 
први и други пут. 
Обрачун по м2 

м2 1 100,00 

 Водовод и канализација   

А Водовод   

I Грађевински радови    

1. Ручни ископ рова у земљи треће категорије, а за 
постављање водоводне мреже. Ископ извести 
према пројекту и датим котама. Бочне стране 
правилно одсећи а дно нивелисати. У цену ископа 
улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану 
земљу одбацити од рова. По завршеним радовима 
земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље 
превести колицима, насути и нивелисати или 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по м3  земље, мерено урасло . 

м3 7,50 

2. Набавка и насипање песка у ров, за водоводну 
мрежу. Испод и преко постављених цеви насути 
песак. Посебну пажњу обратити на насипање око 
цеви. Песак насути пажљиво, набити у слојевима, 
дрвеним набијачама. 
Обрачун по м3 набијеног песка. 

м3 2,50 

I I Мрежна унутрашња   

1. Набавка и монтажа полипропиленских (ППР) 
водоводних цеви, заједно са фитингом и 
материјалом за спајање. Приликом монтаже 
водоводне мреже водити рачуна да розете вентила 
и батерија буду потпуно равне са завршном 
површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз 
цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести  на 
градску депонију. По потреби, а по детаљима 
извести термо и акустичну излолацију цеви. 
Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и 
сачинити записник. Цеви фиксирати и извршити 
крпљење отвора и шлицева. У цену улазе и 
штемовање и изолација. 
 
Обрачун по метру цеви. 
- пречника 15 мм 
- пречника 20 мм 
- пречника 25мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м 
м 
м 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,00 
10,00 
7,00 
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- пречника 32 мм м 3,00 

I I I  Мрежа спољашња   

1. Набавка и монтажа полиетиленске (ПЕ) водоводне 
цеви, заједно са фасонским  комадима и 
материјалом за спајање. Поставити само исправне 
цеви и фасонске комаде који имају атесте за 
притисак до 16 бара. По завршеној монтажи 
водоводне мреже исту испитати на притисак и 
сачинити записник. 
Обрачун по метру цеви. 
- пречника 25мм 
- пречника 32мм 

м 
м 

4,00 
4,00 

IV Вентили   

1. Набавка и монтажа равног пропусног вентила са 
заштитном капом и розетом. Приликом монтаже 
вентила водити рачуна да розета вентила буде 
потпуно равна са завршном површином зида. 
Вентил мора имати атест.  
Обрачун по комаду вентила. 
- пречника ½" (код точећег места) 
- пречника ¾" 

комад 
комад 

38,00 
5,00 

2. Набавка и монтажа равног пропусног вентила са 
испусном славином са точкићем. Вентил мора 
имати атест. 
Обрачун по комаду вентила 
- пречника 1" 

комад 2,00 

V  Испитивања   

1. Дезинфекција и испирање постављене водоводне 
мреже према техничким прописима. Пре пуштања 
мреже у експлоатацију обавезно тражити  атест 
Санитарне службе за исправност воде.  
Обрачун по метру водоводне мреже  

м 
85,00 

 

Б Канализација    

I Грађевински радови    

1. Ручни ископ рова у земљи треће категорије за 
постављање канализационе мреже. Ископ извести 
према пројекту и датим котама. Бочне стране 
правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа 
улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану 
земљу одбацити од рова. По завршеним радовима 
земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље 
превести колицима, насути и нивелисати или 
утоварити на камион и одвести на градску 
депонију.  
Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
Дубине до 2,00 м 

м3 13,00 

2. Ручни ископ земље треће категорије за 
канализациони шахт. Ископ извести према 
пројекту. Бочне стране правилно одсећи, а дно 

м3 4,00 
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нивелисати. Вишак земље превести колицима, 
насути и нивелисати или утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
 
Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 

3. Израда армирано бетонске темељне плоче шахта, 
марке МБ25. Бетонирање радити преко претходно 
разастртог шљунка дебљине 10цм. У цену улазе 
оплата, арматура и тампон шљунка.  
Обрачун по м3 

м3 0,60 

4. Зидање шахта пуном опеком дебљине 12цм у 
продуженом малтеру са дерсовањем. Опеку пре 
уградње квасити водом. Приликом зидања на 
сваких 30 цм уградити пењалице. При врху, шахт 
степенасто завршити, за прихватање поклопца 
преко бетонског серклажа. По завршеном зидању 
спојнице очистити до дубине 2цм и дерсовати. У 
цену улазе серклаж, пењалице и помоћна скела. 
Обрачун по м2 шахта. 

м2 12,80 

5. Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца 
са рамом за шахт, пречника 60цм, тежине 54кг, 
пешачки саобраћај и затворен пут. 
Обрачун по комаду поклопца. 

комад 4,00 

6. Набавка и насипање песка у ров за канализациону 
мрежу. Идпод и преко постављених цеви насути 
песак. Посебну пажњу обратити на насипање око 
цеви. Песак насути пажљиво и набити у слојевима, 
дрвеним набијачама. 
Обрачун по м3 набијеног песка. 

м3 9,50 

I I Мрежа унутрашња   

 Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од 
тврдог поливинилхлорида заједно са фасонским 
комадима и материјалом за спајање. Штемовања 
за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, а 
шут изнети и одвести на градску депонију.  
 
Поставити само исправне цеви и фазонске комаде 
који имају атесте. Ревизионе комаде правилно 
дихтовати са поклопцем и гуменим дихтунзима. 
Постављену канализациону мрежу испитати на 
притисак и сачинити записник о испитивању. Цеви 
фиксирати и изрвшити крпљење отвора и шлицева. 
У цену улази  штемовање, крпљење и испитивање 
мреже.  
Обрачун по метру цеви: 
- пречника 50 мм  
- пречника 75мм 
- пречника 110мм (В. вертикале са ревизијом) 
-  

м 
м 
м 

15,00 
25,00 
65,00 
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I I I  Мрежа споља   

1. Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од 
тврдог поливинилхлорида у рову, заједно са 
фасонским комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и фазонске комаде 
који имају атесте. Ревизионе комаде правилно 
дихтовати са поклопцем и гуменим дихтунзима. 
Постављену канализациону мрежу испитати на 
притисак и сачинити записник о испитивању. 
Обрачун по метру цеви: 
- пречника 110 мм 

м 34,00 

2. Испитивање канализационе мреже. 
У договору са пројектантом извршити испитивање 
целокупне мреже или део по део. Отворе 
задихтовати осим висински највиших и мрежу 
напунити водом. Под задатим притиском мрежу 
држати најмање три часа. Извршити преглед и сва 
места која цуре обележити. Испустити воду и све 
потенцијалне кварове отклонити. Поновити 
испитивање. Испитивање вршити уз обавезно 
присуство надзорног органа и овлашћеног лица и о 
томе сачинити записник. 
Обрачун пушално 

пушално 1,00 

IV Сливници   

1. Набавка и монтажа ПВЦ сливника пречника 100мм 
са свим материјалом за спајање.  
Обрачун по комаду сливника: 
- пречника излива 75мм 

ком 5,00 

В Санитарни уређаји   

I Умиваоници   

1. Набавка и монтажа комплет умиваоника од 
керамике димензија око 60х40цм домаће 
производње прве класе. Умиваоник за зид 
причврстити одговарајућим типловима и 
месинганим шрафовима, а преко подметача од 
гуме. Умиваоник повезати са одводом  хромираним 
сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и 
ланцем. Поред умиваоника поставити етажер, 
држач сапуна и пешкира. У цену урачунат прибор и 
сав материјал потребан за монтажу. 
Умиваоник и опрему наручити по избору 
пројектанта.  
Обрачун по комаду умиваоника, комплет. 

ком 5,00 

2. Набавка и монтажа зидне батерије за умиваоник, 
са покретним изливом, за топлу и хладну воду од 
инокса. Између зида и славине поставити розете. 
Славину пажљиво поставити да се хром не оштети.  
Обрачун по комаду славине, комплет. 
 

ком 5,00 
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I I Шоље   

1. Набавка и монтажа ВЦ шоље типа Симплон или 
одговарајуће, домаће производње прве класе. Спој 
ВЦ шоље са канализационом мрежом урадити са 
„гензлом“ и одговарајућим китом да буде дихтован 
100%. Шољу преко гумених подметача причврстити 
месинганим шрафовима. Поставити поклопац за 
шољу од медијапана (или пластике без жљебова и 
удубљења на наличју ВЦ даске који се тешко 
одржавају). Шољу и опрему наручити према 
одабиру пројектанта.  
Обрачун по комаду шоље  

ком 5,00 

2. Набавка и монтажа пластичног високомонтажног 
водокотлића комплет са испирачком цеви, цревом 
за воду и угаоним вентилом ½" – ½" 
Обрачун по комаду 

ком 5,00 

I I I Туш кабина   

1. Набавка и монтажа комплет туш кабине димензија 
90х90 цм. Туш кабину ставити и повезати са 
одводним сифоном пречника 5/4" са чепом и 
ланцем. Поставити једноручну батерију за топлу и 
хладну воду са тушем. Поред туш кабине 
поставити држач пешкира. Туш кабину и опрему 
наручити по избору пројектанта.  
Обрачун по комаду туш кабине 

ком 5,00 

IV Бојлери   

1. Набавка и монтажа електричног бојлера за 
купатило, запремине 80 литара. Уз бојлер 
испоручити и поставити сигурносни вентил и 
хромиране цевчице за повезивање. Бојлер 
постативи и повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера, комплет. 

 
 
 
 

ком 

 
 
 
 

5,00 

2. Набавка и монтажа проточног бојлера запремине 
10 литара. Електрични бојлер поставити и 
повезати са електричном енергијом. Обрачун по 
комаду батерије, комплет.  

ком 1,00 

V Судопере   

1. Набавка и монтажа једноделне судопере, дужине 
60 цм, са коритом од ростфраја. Уз судоперу 
испоручити и поставити сифон са скупљачем 
масти. Судопера по избору пројектанта. 
Обрачун по комаду судопере, комплет. 

ком 1,00 

2. Набавка и монтажа зидне хромиране батерије за 
судоперу, са покретним изливом испод батерије за 
топлу и хладну воду. Између зида и батерије 
поставити розете. Батерију пажљиво поставити да 
се хром не оштети.  
Обрачун по комаду батерије, комплет.  
 

ком 1,00 
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 Хидрантска мрежа    

I Земљани радови   

1. Снимање и обележавање трасе цевовода према 
подацима из пројекта. 
Обрачун по метру обележене трасе. 

м 125 

2. Ископ рова у земљишту треће категорије за 
потребе постављања цевовода и шахтова са 
одбацивањем ископаног материјала на минимално 
1,00 м од ивице рова. 
Обрачун по м3 ископаног материјала.  
15,3*1,20*0,60=11,02 м3 
за чворишта: 1,00м3 
Укупно 12,02 м3 
ручни ископ 20% 
машински ископ 80% 

м3 
м3 

2,40 
9,62 

3. Набавка, допремање и уграђивање песка на дно 
рова, испод, око и изнад цеви и око зидова 
шахтова и испод доње плоче, као тампонски слој. 
При уградњи песак се ручно збија у слојевима по 
10 цм до збијености по Проктору од 97%. У 
јединичну цену укалкулисати и трошкове обавезног 
ангажовања овлашћене специјализоване установе 
на испитивању прописане збијености рова код 
замене тла.  
Обрачун по м3 уграђеног песка. 

м3 3,67 

4. Планирање и нивелисање дна рова на пројектом 
предвиђену дубину 
Обрачун по метру 

м 15,30 

5. Затрпавање рова земљом из ископа, по завршеној 
монтажи цевовода и уградњи песка испод, око и 
изнад цеви са ручним набијањем у слојевима од 20 
цм. Вишак земље планирати по околном терену. 
 
Обрачун по м3 затрпаног рова. 

 
 
 
 

м3 

 
 
 
 

8,35 

I I Монтерски радови   

1. Испорука и монтажа ПЕ цеви, НП 10 бара по датој 
нивелети из пројекта. Пре уградње свака цев се 
визуелно мора прегледати и утврдити њено 
евентуално оштећење. Уграђена цев мора целом 
својом дужином равномерно лежати на слоју песка.  
Обрачун по дужном метру положеног цевовода. 
ПЕ НД110 
ПЕ НД 63 

 
 
 
 
 
 

м 
м 

 
 
 
 
 
 

9,00 
8,50 

2. Набавка и уградња ливено гвоздених фазонских 
комада за спојеве полиетиленских цеви. Уградњу 
извршити према шемама чворова приложеним у 
графичком делу пројекта.  
обрачун по кг 

кг 50,00 

3. Набавка и монтажа хидрантске мреже од   
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водоводних поцинкованих цеви, пречника 2" 
заједно са фитингом, материјалом за спајање, 
фимисом и кудељом. Водоводне цеви премазати 2 
пута битуменом и обмотати терисаном јутом. По 
завршеној монтажи хидрантске мреже исту 
испитати на притисак и сачинити записник. У цену 
улазе и изолација и испитивање мреже." 
Но 50 

 
 
 
 
 

м 

 
 
 
 
 
 

5,00 

4.  Набавка и монтажа ормана са опремом за 
надземни хидрант са прикључком пречника 2". 
Стојећи метални ормарић димензија 
1080х564х252мм причврстити по детаљу. У 
ормарићу испоручити хидрантски вентил, 4 комада 
црева пречника 52мм тревира дужине 15м са 
спојницама, 2 млазнице, 52мм, 1 кључ за надземни 
хидрант, 1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц. 
Обрачун по комаду ормара: 1080х564х252мм 

 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 

2,00 

5. Набавка и монтажа зидног хидранта, са 
прикључком пречника 2". Метални ормарић 
димензија 50х50 причврстити по детаљу. У 
ормарићу испоручити хидрантски вентил, црево 
дужине 15м и млазницу.  
 

ком 1,00 

6. Набавка и постављање покретног апарата за 
гашење пожара, качењем о зид у свему према 
прописима  
тип С-9 

ком 3,00 

I I I Остали радови   

 Хидрауличка проба водоводне мреже на пробни 
притисак од 10 бара.  
Обрачун по метру 

м 15,00 

 Електроинсталације   

1. Испорука материјала и израда сијаличног места са 
проводницима ППУ 3х1,5мм2 просечне дужине 
4,0м; ППУ 2х1,5мм2 просечне дужине 2,5м и са 
ППУ 4х1,5мм2 просечне дужине 0,5м. Све комплет, 
положено у зид под малтер са развојном кутијом.  

ком 20 

2. Испорука и уградња следећих прекидача за 
осветљење: 
 
- обичан 
- купатилски 

ком 
ком 

20 
4 

3. Испорука материјала и израда монофазног 
прикључног места са проводником ППУ 3х2,5 мм2 
просечне дужине 8м, положеног у зид, под малтер. 
 

ком 23 

4. Испорука материјала и израда трофазног 
прикључног места (у кухињи) са проводником ППУ 
5х2.5мм2 просечне дужине 8м, положеног у зид, 

ком 1 
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под малтер. 

5. Испорука материјала и израда прикључног места 
за бојлер  у купатилу са ППУ 3х2,5мм2, положеног у 
зид под малтер, дужине 5м 

ком 4 

6. Испорука материјала и израда прикључног места 
за бојлер  у кухињи са ППУ 3х2,5мм2, положеног у 
зид под малтер, дужине 5м 

ком 1 

7. Набавка, испорука и монтажа расветних тела типа 
LED GALERA GB 20W, а за осветљење кухиње и  4 
собе 

ком 17 

8. Набавка, испорука и монтажа расветних тела типа 
LED GALERA GB 14W, а за осветљење кухиње и  4 
собе 

ком 8 

9. Набавка, испорука и монтажа Паник лампи у 
ходнику 

ком 2 

10. Испорука и уградња штемовањем у зид, под 
малтер, напојног кабла ППУ 5х6мм2 за разводну 
таблу XC3, XC4, XC5 i XC6 

ком 20 

11. Испорука и уградња у зид разводне табле ХГТ од 
пластичне масе (за собе) са вратима, са следећом 
уграђеном опремом: 
 
2 ком аутоматски једнополни осигурач МЦ32 10А  
5 ком аутоматски једнополни осигурач МЦ32 16А 
3 ком аутоматски једнополни осигурач МЦ32 20А 
1 ком струјна диференцијална заштитна склопка 
25/0,03А 
3 ком сигналне сијалице (ЛЕД) уградне 
Обрачун по уграђеној разводној табли 

 
 
 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

12. Испорука и уградња у зид разводне табле ХГТ од 
пластичне масе (за кухињу) са вратима, са 
следећом уграђеном опремом: 
 
2 ком аутоматски једнополни осигурач МЦ32 10А  
5 ком аутоматски једнополни осигурач МЦ32 16А 
6 ком аутоматски једнополни осигурач МЦ32 20А 
1 ком струјна диференцијална заштитна склопка 
40/0,03А 
3 ком сигналне сијалице (ЛЕД) уградне 
Обрачун по уграђеној разводној табли 

 
 
 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ 
- ПРИЛОГ ПРЕДМЕРА – 

 
 
Предметна набавка радова, према предмеру радова и техничким карактеристикама 
набавке, који чине саставни део ове Конкурсне документације, обухвата извођење 
следећих радова: I) Гађевински радови: радова на рушењу и демонтажи, земљаних, 
зидарских, бетонских, изолатерских, столарских, лимарских, керамичарских, 
подополагачких, сувомонтажних,   молерско – фарбарских радова; II) Водовод: 
грађевински радови, мрежа унутрашња, мрежа спољашња III) Канализација: 
грађевински радови, мрежа унутрашња, мрежа спољашња IV) Санитарни уређаји  
V) Хидрантска мрежа: земљани радови, монтерски радови, остали радови; 
VI) Електроинсталације  
 
Наручилац ће увести извођача радова у посао одмах по закључењу Уговора. 
Извођач радова је дужан да одмах  након потписивања Уговора, по позиву наручиоца, 
преузме уговорене послове у складу са прихваћеном понудом и налогом наручиоца 
радова. 
 
Извођач радова се обавезује да предметне радове на старој општини „Врањево“  
изведе према предмеру радова, стручно и квалитетно, према законским прописима, 
нормативима и стандардима за ову врсту радова, а у складу са захтевима наручиоца 
радова, најкасније у року од  90 до 120 календарских дана, рачунајући од дана 
закључења уговора и увођења извођача радова у посао, који се у случају лоших 
временских услова, који не дозвољавају извођење радова, може продужити за исти 
број дана колико су такви временски услови и трајали. 
Предметни  радови морају испуњавати све захтеве наручиоца у погледу квалитета и 
техничких карактеристика. 
За квалитет изведених радова, који у потпуности мора одговарати свим постављеним 
захтевима наручиоца, гарантује  изабрани извођач, а што ће надзорни орган 
наручиоца контролисати током извођења радова све до примопредаје објекта.   
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова.  
Гарантни рок, за наведене радове, се рачуна од дана примопредаје радова и окончане 
ситуације. 
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, не подлежу 
обрачуну разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога.  
Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, 
енергената и др. елемената који су важили на тржишту у моменту давања понуде и 
након закључења уговора није могућа њихова измена ни из каквог разлога.  
У  укупну вредност  понуђене  цене  за  предметну набавку понуђач  ће  укључити  све  
трошкове  које  има  у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну 
набавку  (трошкове транспорта и друге трошкове).  
Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује 
изведене радове и  спроведе одговарајуће мере за обезбеђење сигурности 
пролазника, све на терет Извођача радова и неће се посебно плаћати. 
Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање 
мера заштите на раду о свом трошку, и то:  
- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему 

према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, број 
101/2005) и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова 
(„Сл. лист СФРЈ“, број 53/1997) и  

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду 
приликом извођења предметних радова; 
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Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног 
материјала или изведених радова буде испод уговореног.  
Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи 
одговарајућом организацијом рада или благовременим, одговарајућим 
интервенцијама, Извођач радова ће отклонити о свом трошку  у примереном року ( 
штете настале услед дејства атмосферских утицаја). 
Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и 
површине које је у току извођења радова користио. 
Ако извођач радова закасни у извршењу радова, дужан је наручиоцу радова да плати 
уговорну казну у износу од 0,5% од уговорене вредности радова за сваки дан 
закашњења, у складу са Законом. 
У случају да наручилац прекорачи рок за плаћање, обавезује се да добављачу плати 
законску затезну камату на целокупни неисплаћени износ све до дана исплате дуга. 
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, 
по којима ће се извести окончана ситуација.  Приликом подношења окончане 
ситуације, извођач радова ће поднети наведену документацију, оверену од стране  
надзорног органа, кога именује Наручилац радова. 
Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну 
документацију Наручиоцу као доказ о изведеним радовима на згради старе општине 
„Врањево“ – крило Јосифа Маринковића, а што ће представљати основ за плаћање. 
Одговорно лице наручиоца за одобравање послова дефинисаних овим уговором  је 
Милица Нешић. 
Извођач радова ће о реализацији предметних радова, извештавати одговорно лице 
наручиоца. 
Пре подношења понуде, Понуђач је дужан да обиђе локацију на којој ће се изводити 
предметни радови, о чему ће му Наручилац издати писмену потврду. Обилазак 
локације ће се одржати 11.02. и 12.02.2016.године у периоду од 10.00-13.00 часова, на 
адреси Рајка Ракочевића бр.15, у Новом Бечеју. 
Наручилац  ће  уговор  раскинути  и  спровести  нови  поступак  јавне  набавке  у  
случају  да  се  реализацијом предметне набавке не обезбеди предметни радови 
тражених карактеристика, описаних у Техничким карактеристикама набавке. 
У случају да је изабрани извођач радова поднео понуду са авансним плаћањем и не 
испуни уговорне обавезе, односно ако није добро извео радове, односно не отклони 
грешке у гарантном року онако како је предвиђено, Наручилац ће његово дато 
средство обезбеђења (за авансно плаћање, односно за добро извршење посла, 
односно за отклањање грешака у гарантном року), реализовати, тј. поднети на наплату.  
 
Наручилац  задржава  право  да  у  било  ком  тренутку  одустане  од  предметне  јавне  
набавке,  као  и  да  у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама 
наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном  износу. 

 
Са техничким карактеристикама сагласно 

овлашћено лице понуђача: 
__________________________________ 

У____________________       
 
Дана:________ 2016.године 

 

 
 
 
 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.... 22/ 73 

 

 

 
IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 

 
 
Наручилац је у Спецификацији набавке прецизно одредио предмет набавке, 
како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде које ће бити у складу 
са потребама наручиоца. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

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

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

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

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) 
Закона). 

5) 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, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
1) Да понуђач није пословао са губитком у претходне 3 обрачунске 
године (2013, 2014 и 2015) 
2) Да је понуђач, у периоду који није дужи од 3 године, закључио 
најмање 8 уговора. 
3)  Да је понуђач технички опремљен за извођење предметних 
радова. 
4) Да је понуђач кадровски оспособљен за извођење предметних 
радова, односно да у тренутку подношења уговора запошљава 
најмање: 1 лице са лиценцом за одговорног извођача радова: 
лиценца број  400 или 401 или 410 или 411 и 1 лице са лиценцом за 
одговорног извођача радова: лиценца број 450, као и најмање 2 
зидара, 2 столара, 1 лимара, 1 молера, 2 керамичара, 2 
водоинсталатера и 2 електроинсталатера. 
5) Да понуђач поседује следеће сертификате: ИСО 9001- 
сертификат о менаџменту управљања квалитетом, ИСО 14000 – 
сертификат о менаџменту над заштитом животне средине, ИСО 
50001 – сертификат о менаџменту управљања енергијом, 
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енергетском ефикасношћу и ОХСАС 18001 сертификат о 
безбедности и здрављу на раду. 
 
Уз испуњавање обавезних и додатних услова за учешће у 
предметном поступку, неопходно је да понуђач пре подношења 
понуде обиђе локацију на којој ће се извести предметни 
радови. 
 
Обиласци локације ће се обавити 11.02 и 12.02.2016. године у 
временском периоду од 10.00-13.00 часова, на адреси Рајка 
Ракочевића бр.15, у Новом Бечеју. 
 

 
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. 

 
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 и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу Vодељак 
3.),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. 
тачка 5) Закона, који понуђач не треба да испуњава ни доказује.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у 
поглављуVодељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  
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Испуњеност додатних услова, уз образац Изјаве, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
 
У погледу финансијског и пословног капацитета: 
1) Биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године са мишљењем 
    овлашћеног ревизора уколико према Закону о рачуноводству и ревизији 
подлеже обавези ревизије финансијских извештаја –најдуже за претходне три 
обрачунске године (2013, 2014 и 2015. година), из кога се јасно види да понуђач 
није пословао са губитком. 
2) Референт листа, са Потврдама за најмање 8 закључених уговора, и 8 
закључених уговора, из којих се јасно види да је понуђач, у периоду који није 
дужи од 3 године, закључио најмање 8 уговора. 
У погледу техничког и кадровског капацитета: 
3) Опис понуђачеве техничке опремљености 
4) Радне књижице или уговори за тражена лица, а за лиценциране инжењере и 
лиценце са важећим потврдама. 
5) Фотокопије важећих сертификата 
 
Уз доказе о испуњености додатних услова, Понуђач је дужан да уз понуду 
достави: 
 Потврду о обиласку локације, оверену и потписану од стране Наручиоца. 
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
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 да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________________у поступку јавне набавке 
радова на реконструкцији и адаптацији Старе општине Врањево број IV  04-404-3/1-
2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 
њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да 
је ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде; 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
1)  Да није пословао са губитком у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 

2015) 
2)   Да је, у периоду који није дужи од 3 годинe, закључио најмање 8 уговора. 
3)   Да је технички опремљен за извођење предметних радова. 
4)  Да је кадровски оспособљен за извођење предметних радова, односно да у 

тренутку подношења уговора запошљава најмање: 1 лице са лиценцом за 
одговорног извођача радова: лиценца број  400 или 401 или 410 или 411 и 1 
лице са лиценцом за одговорног извођача радова: лиценца број 450, као и 
најмање 2 зидара, 2 столара, 1 лимара, 1 молера, 2 керамичара, 2 
водоинсталатера и 2 електроинсталатера. 

5) Да понуђач поседује следеће сертификате: ИСО 9001- сертификат о          
менаџменту управљања квалитетом, ИСО 14000 – сертификат о менаџменту 
над заштитом животне средине, ИСО 50001 – сертификат о менаџменту 
управљања енергијом, енергетском ефикасношћу и ОХСАС 18001 сертификат о 
безбедности и здрављу на раду 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача,дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________ поступку јавне 
набавке радова на реконструкцији и адаптацији Старе општине Врањево број 
IV  04-404-3/1-2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то: 

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

2) Подизвођачи његов законски заступник нису осуђивани 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; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији). 

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
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: Општинска Управа Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 
бр.8, 23272 Нови Бечеј, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –  
Реконструкција и адаптација Старе општине Врањево ЈН бр. IV 04-404-3/1-
2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
17.02.2016. године до 11 часова.  
 
Место, датум и време отварања понуда: 
Општинска управа Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, 
канцеларија број 33, дана 17.02.2016.године у 12 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 
наручилац 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. 
 
Понуда мора да садржи: 

 Доказ о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у 
поступку јавне набавке – Попуњен образац Изјаве о испуњавању 
обавеза из чл.75 и чл. 76 Закона, као и тражене доказе о испуњењу 
додатних услова. 

 Образац „Техничке карактеристике набавке“ –  потписан и оверен; 

 Образац Понуде са понуђеним јединичним ценама и укупном ценом без 
ПДВ-а и са ПДВ-ом; 

 Изјаве свих чланова групе понуђача о испуњености услова из члана 75. 
Закона о јавним набавкама понуди, потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом – уколико 
понуду подноси група понуђача 
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 Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним 
набавкама - уколико се подноси понуда са подизвођачем; 

 Изјава подизвођача да учествује у понуди понуђача– уколико се подноси 
понуда са подизвођачем; 

 Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди – 
уколико понуду  подноси група понуђача 

 Модел уговора, попуњен, оверен и потписан; 

 Образац структуре цене, попуњен, оверен и потписан; 

 Образац изјаве о независној понуди, попуњен, оверен и потписан; 

 Образац потврде о обиласку локације, попуњен, оверен и потписан; 

 Банкарску гаранцију за озбиљност понуде; 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
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: Општинска 
Управа Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8, 23272 Нови Бечеј,  са назнаком: 
 „Измена понуде за јавну набавку радова –  Реконструкција и адаптација 
Старе општине Врањево - ЈН бр. IV  04-404-3/1-2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова –  Реконструкција и адаптација 
Старе општине Врањево - ЈН бр. IV  04-404-3/1-2016 - НЕ ОТВАРАТИ или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова –  Реконструкција и адаптација 
Старе општине Врањево - ЈН бр. IV  04-404-3/1-2016 - НЕ ОТВАРАТИ - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова –  Реконструкција и 
адаптација Старе општине Врањево - ЈН бр. IV  04-404-3/1-2016 - 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  
 
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. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 
подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 
понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 
уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац изјавеиз поглаваљаV одељак 3.). 
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 о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

 Опис послова сваког од понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације,у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјавеиз поглављаV одељак 3.). 
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. 
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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. 
Понуђачу није дозвољено да поднесе понуду којом захтева аванс. 
 Рок плаћања је: Наручилац ће извођачу радова платити целокупан износ по 
једној привременој и окончаној ситуацији, у законском року до 45 (четрдесетпет) 
дана уплатом на текући рачун понуђача. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок: 2 (две) године од дана извршене примопредаје радова и 
окончане ситуације; 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок почетка радова: по закључењу уговора и увођења извођача радова у посао; 
Рок завршетка радова: у року од  90 до 120 календарских дана 
Место извођења радова: Зграда старе општине „Врањево“, ул.Рајка Ракочевића 
бр.15. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
9.5. Други захтеви 
Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће 
обезбеђује изведене радове и  спроведе одговарајуће мере за обезбеђење 
сигурности пролазника, све на терет Извођача радова и неће се посебно 
плаћати. 
Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за 
предузимање мера заштите на раду о свом трошку, и то:  
- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у 

свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. 
Гласник РС“, број 101/2005) и Правилником о заштити на раду при извођењу 
грађевинских радова („Сл. лист СФРЈ“, број 53/1997) и  

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду 
приликом извођења предметних радова; 

 
 
 
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске 
књиге, по којима ће се извести окончана ситуација.  Приликом подношења 
окончане ситуације, извођач радова ће поднети наведену документацију, 
оверену од стране  надзорног органа, кога именује Наручилац радова. 
Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну 
документацију Наручиоцу као доказ о изведеним радовима на згради старе 
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општине „Врањево“ – крило Јосифа Маринковића, а што ће представљати 
основ за плаћање. 
Извођач радова ће о реализацији предметних радова, извештавати одговорно 
лице наручиоца. 
Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи 
одговарајућом организацијом рада или благовременим, одговарајућим 
интервенцијама, Извођач радова ће отклонити о свом трошку  у примереном 
року ( штете настале услед дејства атмосферских утицаја). 
Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти 
околину и површине које је у току извођења радова користио. 
 
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. 
У  укупну вредност  понуђене  цене  за  предметну набавку понуђач  ће  
укључити  све  трошкове  које  има  у реализацији предметне јавне набавке и 
који терете предметну набавку  (трошкове транспорта и друге трошкове).  
Наручилац неће признати извођачу радова  никакве додатне трошкове. 
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. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
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 
 
Наручилац не даје средство финансијског обезбеђења за плаћање у 
уговореном року.  
Понуђачу није дозвољено да поднесе понуду којом захтева аванс.     
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Наручилац тражи: 

- средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, 
- средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.  
- средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року. 
 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, 
односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави: 
 

- неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 10% од 
укупне вредности  понуде без ПДВ -а и са крајњим роком важности 
банкарске гаранције најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања 
понуда (средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје 
најмање колико и важење понуде). Трошкови издавања банкарске 
гаранције падају на терет понуђача. У случају да понуђач повуче 
понуду по истеку рока за подношење понуда или не потпише уговор, 
када је његова понуда изабрана, Наручилац ће уновчити банкарску 
гаранцију. Банка која издаје банкарску гаранцију мора бити 
регистрована на територији Репулике Србије, а ако их издаје страна 
банка, иста мора имати кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво 
кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Поменути кредитни 
рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна 
банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 
регистрованих или сертификованих рејтинг агенција коју је објавило 
Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities 
and Markets Authorities – ESMA). Уколико понуђач не достави 
банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива.   
 

И з а б р а н и  понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда 
наручиоцу средства финансијског обезбеђења – сопствене бланко соло 
менице које морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије, са клаузулом „без протеста“ у траженој висини,  и са 
траженим роком важења, и то: 

-    м е н и ц у  за  добро  извршење посла  која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % 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 менице за добро извршење посла мора да се 
продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у 
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може 
да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
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- менично овлашћење за  добро извршење посла (на обрасцу из 
конкурсне документације) 
 

- меницу за отклањање грешака у гарантном року која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив.  
Меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10 
% од укупне вредности уговора без ПДВ-a. Рок важења менице мора 
бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за Конкурсном 
документацијом (гарантни рок за изведене радове је 2 године од дана 
примопредаје радова). Наручилац ће уновчити меницу за отклањање 
грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања недостатка који би могао да умањи могућност  
коришћења предмета уговора у гарантном року. 

- менично овлашћење за  отклањање грешака у гарантном року (на 
обрасцу из конкурсне документације) 

 
И з а б р а н и  понуђач је, поред меница и меничних овлашћења дужан да 
достави и фотокопију картона депонованих потписа (уз подношење 
оригинала или оверене фотокопије на увид).  
 
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, електронске поште на e-mail trifun.stankovic@novibecej.rs или 
факсом на број 023/772-500 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 
IV 04-404-3/1-2016. 
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.  
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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.  
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 
 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђачу 
претходне три године пре објављивања позива за  подношење понуда у 
поступку јавне набавке: 

 поступао супротно забрани из чл.23. и 25.овог закона; 

 учинио повреду конкуренције;  

 доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 
да закључи уговор о јавној набавци, након што  му је уговор додељен; 

 одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 
обавезао. 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 
понуђач није испуњавао своје обавезе по  раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су  се односили на исти предмет набавке, за период од  
претходне три  године пре објављивања позива за подношење понуда. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог 
члана(правоснажнасудскаодлукаиликоначнаодлукадругогнадлежног
органа), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио 
и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
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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, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи к о ј и  

ј е  п о н у д и о  дужи рок важења понуде. У случају истог понуђеног рока 
важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је 
понудио к р а ћ и  р о к  з а в р ш е т к а  р а д о в а . 
 
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 из поглавља Vодељак 3.). 
 
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, подносилац пријаве, 
кандидат, односно  заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, 
односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева) 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-
mail trifun.stankovic@novibecej.rs, факсом на број023/772-500 или препорученом 
пошиљком са повратницом.Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико 
Законом није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
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Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда,а у поступку јавне набавке мале вредности и 
квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико 
је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 
отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме 
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог 
члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока 
за подношење понуда.(Службени гласник РС, број 68/2015) 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног 
споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, 
рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана 
објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне 
набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу 
оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.(Службени гласник РС, 
број 68/2015) 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева 
из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока. (Службени гласник РС, број 68/2015) 
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.(Службени гласник РС, број 68/2015) 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку 
јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.(Службени гласник 
РС, број 68/2015) 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 
плаћања: 153 или 253, позив на број:   подаци о броју или ознаци јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив 
наручиоца;  број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права,  корисник: Буџет Републике Србије, сходно Упутству Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима о уплати таксе за подношење захтева 
за заштиту права).  
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 60.000,00 
динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је 
уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење 
захтева за заштиту права. 
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.  
 
23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 
Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи 
промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који 
морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о 
јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
– Реконструкција и адаптација Старе општине Врањево - ЈН број IV 04-404-3/1-
2016. 
 
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 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок завршетка радова 
 

 

 
Гарантни период 
 

- 2 (две) године од дана извршене 
примопредаје радова и окончане 
ситуације; 
 

 
Место извршења радова 
 

Зграда Старе општине Врањево, 
ул.Рајка Ракочевића бр.15 

 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
                                                                         _____________________________
 ________________________________ 
 
 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

   
1 

 
2 3 4 5 6 

Р. 
Бр. 

Опис Једи
ница 
мер
е 

Количина Једин
ична 
цена 
без 
ПДВ-а 

Јединич
на цена 
са ПДВ-
ом 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

 Грађевински радови       

I Рушење и демонтажа       

1. Демонтажа старе столарије из зидова 
опеке. Сву столарију пажљиво 
демонтирати и изнети у двориште, 
утоварити у камион и однети на 
депонију 5 км коју одреди инвеститор.  
 
Обрачун по комаду 

- прозори (само унутрашња крила) 
1,10*1,16 

ком 6,00 

    

2. Пробијање отвора у зиду од старе опеке 
са претходним подухватањем ради 
безбедности радника . Сав шут изнети у 
двориште, утоварити у камион и однети 
на депонију до 5 км коју одреди 
инвеститор. 
 
Обрачун по м3 

м3 1,00 

    

3.  Рушење подова у ходнику од 
шестоугаоних опека положених у песку. 
Сав шут изнети у двориште, утоварити у 
камион и однети на депонију до 5 км 
коју одреди инвеститор 
 
Обрачун по м2  

м2 28,41 

    

II Земљани радови         

1.  Ископ земље  испод подова у 
просторијама цца 20 цм са утоваром у 
колица и превозно средство са 
транспортом на депонију до 5 км 
 
Обрачун по м2 

м2 28,41 

    

2. Набавка, транспорт и уграђивање слоја 
природног песка испод подова дебљине 
цца 5 цм. Песак насути у слојевима, 
набити, и фино планирати са тачношћу 
±1,00 цм 
(ходник бетонске галантерије) 
 
Обрачун по м2 

м2 30,00 

    

3 Набавка, транспорт и уграђивање слоја 
природног шљунка испод бетонске 
плоче подова дебљине 10 цм. Шљунак 
насути у слојевима, набити и фино 
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планирати са тачношћу ±1,00 цм  
 
Обрачун по м2 

м2 28,41  

III  Зидарски радови        

1. Зидање зидова д = 25 цм гитер 
блоковима 19х19х25цм у продужном 
малтеру размере 1:2:6. Пре уградње 
блокове квасити водом. По завршеном 
зидању очистити фуге. 
Ценом обухватити потребну скелу 
 
Обрачун по м3 

м3 1,00 

    

2.  Зидање преградног зида пуном опеком 
дебљине 12цм у продужном малтеру 
размере 1:2:6 са израдом серклажа  у 
висини надвратних греда (205цм) 
димензија 12х20цм  са потребном 
арматуром 4ø12 и  уз ø6/25цм од МБ -
20. Превез радити на пола опеке а везу 
у осталим зидовима према пропису. У 
цену зида улази израда арматуре , 
потребне оплате и помоћне скеле. 
 
Обрачун по м2 

м2 10,00 

    

3. Зидање и поправка напуклих и 
оштећених зидова и димњачких отвора, 
пуном опеком у продужном малтеру 
размере 1:2:6. Опеку пре уградње 
квасити водом. Спојинице очистити од 
малтера са спољне стране. Унутрашњу 
страну обрадити завршно са малтером 
приликом самог зидања.  У цену 
урачуната и помоћна скела. 
 
Обрачун по м3 

м3 0,50 

    

4. Рабицирање старих зидова (мешавина 
пуне опеке и черпића) поцинкованим 
рабиц плетивом, са окцима од 1.00 цм 
(након полагања ел. инсталација у 
гибљивим цевима). У цену урачунати 
ексере и цементно млеко за нанос на 
зидну површину.  
 
Обрачун по м2 

м2 285,00 

    

5. Малтерисање унутрашњих зидова 
продужним малтером 1:3:9 у два слоја, 
на претходно рабицирану подлогу. Први 
слој, грунт, радити у продужном малтеру 
од просејаног чистог песка. Други слој 
са чистим песком, без примеса и 
органских примеса уз квашење и 
глачање пердашком. Омалтерисане 
површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштре и 

м2 285,00 
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праве. У цену је урачуната и помоћна 
скела. 
Обрачун по м2 

6. Малтерисање нових унутрашњих 
зидова продужним малтером 1:3:9 у два 
слоја. Први слој, грунт радити у 
продужном малтеру од просејаног 
чистог песка. Други слој са чистим 
песком, без примеса и органских 
примеса уз квашење и глачање 
пердашком. Омалтерисане површине 
морају бити равне , без прелома и 
таласа , а ивице оштре и праве. У цену 
урачуната и помоћна скела.  
 
Обрачун по м2 

 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 
 

237,04 

    

7. Малтерисање нових плафона 
продужним малтером 1:3:9 у два слоја. 
Први слој, грунт, радити у продужном 
малтеру од просејаног чистог песка. 
Други слој са чистим песком, без 
примеса и органских примеса уз 
квашење и глачање пердашком. 
Омалтерисане површине морају бити 
равне, без прелома и таласа, а ивице 
оштре и праве. У цену је урачуната и 
помоћна скела. 
 
Обрачун по м2 

м2 32,18 

    

8. Малтерисање унутрашњих делова 
прозорских отвора 110х170цм (између 
једноструких прозора) у ширини од 25цм 
продужним малтером 1:3:9 у два слоја. 
Први слој, грунт, радити у продужном 
малтеру од просејаног чистог песка. 
Други слој, са чистим песком, без 
примеса и органских примеса, уз 
квашење и глачање пердашком. 
Омалтерисане површине морају бити 
равне без прелома и таласа. У цену 
урачуната и помоћна скела. 
 
Обрачун по комаду 

ком 6,00 

    

IV  Бетонски радови        

1. Бетонирање подне армирано бетонске 
плоче дебљине 8цм, са одговарајућом 
мрежастом арматуром Q-131 од бетона 
МБ -20  преко два слоја ПВЦ – фолиј. 
Горњу површину бетона изравнати. 
Бетон уградити и неговати према 
прописима.  
 
Обрачун према м2 

м2 270,58 

    

2. Израда цементне кошуљице дебљине м2 161,52     
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д= 4 цм као подлоге преко стиродура 
3цм и ПВЦ фолије. Кошуљицу урадити 
од просејаног шљунка „јединица“ 
размере 1:3. Исту армирати рабиц 
плетивом, постављеним у средишњем 
слоју.  
 
Обрачун по м2 

3. Бетонирање тротоара око објекта од 
набијеног бетона МБ – 20, дебљине 10 
цм са потребном оплатом. Приликом 
бетонирања истовремено израдити 
цементну кошуљицу размере 1:2 и 
заршним пердашењем. На сваких два 
метра урадити дилатациону спојницу, 
која се попуњава песком и залива 
битуменом. Бетон уградити и неговати 
према прописима. 
У цену урачунати потребну оплату . 
 
Обрачун по м2 

м2 90,00 

    

V Изолатерски радови        

1. Израда хидроизолације подова, 
варењем  једног слоја Кондора д=4мм. 
Изолацију вршити преко потпуно суве и 
чисте подлоге. Хладни премаз 
битулитом нанетичетком или прскањем 
на температури већој од 10º Ц. Варење 
битуменских трака извршити 
загревањем траке на отвореном 
пламену, размекшати масу и лепити 
целом површином на подлогу са 
преклопом од 10цм. Хидроизолација се 
састоји од следећих слојева: 
хладан премаз битулитом „А“  

- кондор 4 варен за бетонску подлогу  
Обрачун по м2 

м2 221,20 

    

2. Израда хидроизолације подова 
санитарног чвора, варењем једног слоја 
Кондора д= 4мм. Изолацију радити 
преко потпуно суве и чисте подлоге. 
Хладни премаз битулитом нанетичетком 
или прскањем на температури већој од 
10ºЦ. Варење битуменских трака 
извршити загревањем траке на 
отвореном пламену, размекшати масу и 
лепити целом површином на подлогу са 
преклопом од 10цм. Излоацију подићи 
уз зидове 5 цм од готовог пода.  
Хидроизолација се састоји од следећих 
слојева: 

-  хладан премаз битулитом „А“ 
- кондорфлех В 4 варен за бетонску 
подлогу  

м2 17,52 
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- кондорфлех В 4 варен за 
претходни слој померен за 50 цм 

 
Обрачун по м2  

3. Набавка и постављање једног слоја 
ПВЦ фолије са преклопом од 30 цм  
Обрачун по м2 

м2 218,00 
    

4. Набавка и постављање термоизолације 
пода од минералне вуне д = 3 цм, 
укључујући ПВЦ фолију као заштиту.  
 
Обрачун по м2 

м2 218,00 

    

VI Столарски радови       

1. Израда и постављање застакљњних 
једноструких прозора димензија 
80х60 цм. 
Прозоре израдити од првокласне и суве 
јеле и смрче, по шеми столарије и 
детаљима. Оков од елоксираног 
алуминијума по избору пројектанта. 
Између крила и штока поставити 
заптивач од синтетичке гуме. Са доње 
стране штока поставити алуминијумску 
окапницу за отицање воде. Крила 
прозора застаклити термоизолационом 
Флот стаклом д=4+12+4мм, 
постављеним преко подметача од 
нерђајућег материјала и китовати 
одговорарајућим китом. Прозоре пре 
уградње заштити безбојним  премазом 
за импрегнацију. Након уградње бојити 
два пута садолином. ПОС-II Видети 
шему столарије,  
Обрачун по комаду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,00 

    

2. Израда и постављање застаклених 
једноструких прозора, димензија 
110х170 цм. Прозоре израдити од 
првокласне и суве јеле и смрче по шеми 
столарије и детаљима. Оков од 
елоксираног алуминијума по избору 
пројектанта. Између крила и штока 
поставити заптивач од синтетичке гуме. 
Са доње стране штока поставити 
алуминијумску окапницу за отицање 
воде. Крила прозора застаклити 
термоизолационом Флот стаклом 
д=4+12+4мм, постављеним преко 
подметача од нерђајућег материјала и 
китовати одговорарајућим китом. 
Прозоре пре уградње заштити 
безбојним  премазом за импрегнацију. 
Након уградње бојити два пута 
садолином. ПОС-IV. Видети шему 
столарије  

ком  7,00 
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Обрачун по комаду 

3. Израда и постављање борових 
улазних врата, димензија 110х215цм. 
Врата израдити од првокласне и суве 
боровине, а праг од храстовине, по 
шеми столарије и детаљима. Поставити 
оков од месинга, браву са цилиндер 
улошком и три кључа, три усадне шарке 
по крилу, по избору пројектанта. Врата 
заштити безбојним премазом за 
импрегнацију. На поду поставити гумени 
одбојник. ПОС – 1 Видети шему 
столарије. 
Обрачун по комаду 

ком 5,00 

    

4. Израда и постављање улазних 
једнокрилних обострано шперованих 
врата, димензија 71х205 цм. 
Довратник израдити од првокласне и 
суве храстовине, а рамовску 
конструкцију крила са саћем обострано 
обложити шпер плочом дебљине 4мм, 
по шеми столарије и детаљима. 
Поставити оков од елоксираног 
алуминијума, браву укопавајућу са 
цилиндром и три кључа, три усадне 
шарке по крилу, по избору пројектанта. 
Врата заштити безбојним премазом за 
импрегнацију. На поду поставити гумени 
одбојник ПОС – 2. Видети шему 
столарије. 
Обрачун по комаду 

ком 5,00 

    

5.  Израда и постављање улазних 
једнокрилних обострано шперованих 
врата, димензија 91х205 цм. 
Довратник израдити од првокласне и 
суве храстовине, а рамовску 
конструкцију крила са саћем обострано 
обложити шпер плочом дебљине 4мм, 
по шеми столарије и детаљима. 
Поставити оков од елоксираног 
алуминијума, браву укопавајућу са 
цилиндром и три кључа, три усадне 
шарке по крилу, по избору пројектанта. 
Врата заштити безбојним премазом за 
импрегнацију. На поду поставити гумени 
одбојник ПОС – 3. Видети шему 
столарије. 
Обрачун по комаду  

ком 1,00 

    

VII Лимарски радови        

1. Израда и монтажа солбанка р.ш. 20цм, 
дебљине лима 0,55мм. Опшивање 
извести према пројекту, детаљима и 
упуству пројектанта.  
обрачун по метру 

м 30,00 
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2.  Израда и монтажа поцинковане 
вентилационе главе ø110 са 
опчивањем.  
Обрачун по комаду 

ком 5,00 

    

VIII Керамичарски радови        

1. 
 
 
 
 
а) 

Постављање подне керамике прве 
класе у цементном малтеру са 
падирањем према сливнику.  Дизајн 
према избору пројектанта димензија 
20х20цм. Постављене плочице 
фуговати и очистити пиљевином. У цену 
улази и набавка керамике. 
Димезије 20/20 цм 
Обрачун по м2 

м2 17,43 

    

2. Постављање зидних керамичких 
плочица димензија 20х25цм у 
цементном малтеру до висине h = 2,00 
м. Подлогу испрскати цементним 
млеком. Плочице прве класе домаће 
производње поставити фугу на фугу. По 
потреби ивице плочица ручно обрусити.  
Обложене површине морају бити равне 
и вертикалне. Постављене плочице 
фуговати и очистити пиљевином.  
обрачун по м2 

м2 74,49 

    

IX Подополагачки радови       

1. Набављање и постављање подне 
облоге од ламината, клик дебљине 8,2 
мм за средње оптерећење по избору 
пројектанта. Ламинантна подна облога 
поставља се као пливајући под. 
Ламинат мора бити јак, трајан и 
високопресован, а носач пода високе 
густине, ХДФ, ивице инпрегрниране и са 
нутом и федером. Подну облогу унети, 
распаковати и оставити да се 
аклиматизује у атмосферски простор 24 
сата. Преко припремљене подлоге 
поставити филц и фолију. Поред зидова 
оставити дилатационе спојнице ширине 
10мм, систем затварања је на суво. 
Подну облогу пажљиво поставити и 
саставити на клик. Поред зидова 
поставити лајсне и на сваких 80цм 
причврстити за зид. Класа постављеног 
ламината класе тврдоће 32 
обрачун по м2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96,00 

    

2. Набавка и постављање пода од 
бетонских шестоугаоних плоча дебљине 
2,5 цм у цементном малтеру од 4,00 цм 
на бетонској подлози. Поред зидова 
поставити лајсне, боја и врста плоча и 
лајсни по избору пројектанта.  

м2 28,41 
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Обрачун по м2 

X Сувомонтажни радови       

1. Израда спуштеног плафона са 
челичном подконструкцијом и облагање 
противоижарним гипс картонским 
плочама ГКФ 12,5мм, систем Кнауф 
Д112 или одговарајуће. Разред 
ватроотпорне заштите Ф 30, само са 
доње стране. Двоструку 
подконструкцију израдити од носивих и 
монтажних поцинкованих профила ЦД 
60/27мм причвршћеним висилицама за 
носиви плафон и обложити гипс 
картонским плочама , по пројекту и 
упутству произвођача. Саставе 
обрадити  глет масом и бандаж тракама 
по упутству пројектанта. У цену улази и 
радна скела. 
Обрачун по м2 постављене површине.  

-  плоче ГКФ, 12,5мм, разред Ф 30 

м2 22,89 

    

2. Израда у собама и ходнику, плафона од 
гипс плоча са дрвеном 
подконструкцијом од штафли 5/8цм на 
растојању од 60 цм у просторијама  где 
није рађена нова међуспратна 
конструкција и обложити водоотпорним 
гипс картонским плочама ГКФ 12,5 мм 
систем Кнауф или одговарајуће, према 
пројекту и упутству произвођача. 
Саставе обрадити глет масом и бандаж 
тракама по упутству пројектанта. У цену 
улази и радна скела.  
Обрачун по м2 постављене површине – 
плоче ГКФ 12,5мм, разред Ф30 
обрачун по м2 

м2 157,57 

    

XI Молерско - фарбарски радови        

1. Глетовање фино малтерисаних зидова 
и плафона, дисперзивним китом. 
Површине обрусити , очистити и 
извршити  неутрализовање. Прегледати 
и китовати мања оштећења и пукотине.  
Импрегнирати и превући  диспезивни 
кит три пута (изузев плафона од гипс 
плоча) 
Обрачун по м2 

 м2 1 020,00 

    

2. Бојење глетованих зидова и плафона, 
бојама по избору пројектанта. Све 
површине обрусити, импрегнирати и 
китовати мања оштећења. Предбојити и 
исправити тонираним дисперзивним 
китом, а затим бојити полудисперзивном 
бојом први и други пут. 
Обрачун по м2 

м2 1 100,00 
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 Водовод и канализација       

А Водовод       

I Грађевински радови        

1. Ручни ископ рова у земљи треће 
категорије, а за постављање водоводне 
мреже. Ископ извести према пројекту и 
датим котама. Бочне стране правилно 
одсећи а дно нивелисати. У цену ископа 
улазе и разупирања и обезбеђење рова. 
Ископану земљу одбацити од рова. По 
завршеним радовима земљу насути и 
набити у слојевима. Вишак земље 
превести колицима, насути и 
нивелисати или утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м3  земље, мерено урасло . 

м3 7,50 

    

2. Набавка и насипање песка у ров, за 
водоводну мрежу. Испод и преко 
постављених цеви насути песак. 
Посебну пажњу обратити на насипање 
око цеви. Песак насути пажљиво, 
набити у слојевима, дрвеним 
набијачама. 
Обрачун по м3 набијеног песка. 
 
 
 

м3 2,50 

    

I I Мрежна унутрашња       

1. Набавка и монтажа полипропиленских 
(ППР) водоводних цеви, заједно са 
фитингом и материјалом за спајање. 
Приликом монтаже водоводне мреже 
водити рачуна да розете вентила и 
батерија буду потпуно равне са 
завршном површином зида. Штемовања 
за уградњу и пролаз цеви извршити 
пажљиво, шут изнети и одвести  на 
градску депонију. По потреби, а по 
детаљима извести термо и акустичну 
излолацију цеви. Завршену водоводну 
мрежу испитати на притисак и сачинити 
записник. Цеви фиксирати и извршити 
крпљење отвора и шлицева. У цену 
улазе и штемовање и изолација. 
 
Обрачун по метру цеви. 
- пречника 15 мм 
- пречника 20 мм 
-пречника 25мм 
- пречника 32 мм 

м 
м 
м 
м 

32,00 
10,00 
7,00 
3,00 

    

I I I  Мрежа спољашња       

1. Набавка и монтажа полиетиленске (ПЕ) 
водоводне цеви, заједно са фасонским  
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комадима и материјалом за спајање. 
Поставити само исправне цеви и 
фасонске комаде који имају атесте за 
притисак до 16 бара. По завршеној 
монтажи водоводне мреже исту 
испитати на притисак и сачинити 
записник. 
Обрачун по метру цеви. 
 
- пречника 25мм 
- пречника 32мм 

 
 
 
 
 
 
 
 

м 
м 

 
 
 
 
 
 
 
 

4,00 
4,00 

IV Вентили       

1. Набавка и монтажа равног пропусног 
вентила са заштитном капом и розетом. 
Приликом монтаже вентила водити 
рачуна да розета вентила буде потпуно 
равна са завршном површином зида. 
Вентил мора имати атест.  
Обрачун по комаду вентила. 
-пречника ½" (код точећег места) 
- пречника ¾" 

ком 
ком 

38,00 
5,00 

    

2. Набавка и монтажа равног пропусног 
вентила са испусном славином са 
точкићем. Вентил мора имати атест. 
Обрачун по комаду вентила 
- пречника 1" ком 2,00 

    

V  Испитивања       

1. Дезинфекција и испирање постављене 
водоводне мреже према техничким 
прописима. Пре пуштања мреже у 
експлоатацију обавезно тражити  атест 
Санитарне службе за исправност воде.  
Обрачун по метру водоводне мреже  

м 
85,00 

 

    

Б Канализација        

I Грађевински радови        

1. Ручни ископ рова у земљи треће 
категорије за постављање 
канализационе мреже. Ископ извести 
према пројекту и датим котама. Бочне 
стране правилно одсећи, а дно 
нивелисати. У цену ископа улазе и 
разупирања и обезбеђење рова. 
Ископану земљу одбацити од рова. По 
завршеним радовима земљу насути и 
набити у слојевима. Вишак земље 
превести колицима, насути и 
нивелисати или утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  
Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
Дубине до 2,00 м 

м3 13,00 

    

2. Ручни ископ земље треће категорије за 
канализациони шахт. Ископ извести 
према пројекту. Бочне стране правилно 

м3 4,00 
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одсећи, а дно нивелисати. Вишак земље 
превести колицима, насути и 
нивелисати или утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м3 земље, мерено урасло. 
 

3. Израда армирано бетонске темељне 
плоче шахта, марке МБ25. Бетонирање 
радити преко претходно разастртог 
шљунка дебљине 10цм. У цену улазе 
оплата, арматура и тампон шљунка.  
Обрачун по м3 

 
 
 
 

м3 

 
 
 
 

0,60 

    

4. Зидање шахта пуном опеком дебљине 
12цм у продуженом малтеру са 
дерсовањем. Опеку пре уградње 
квасити водом. Приликом зидања на 
сваких 30 цм уградити пењалице. При 
врху, шахт степенасто завршити, за 
прихватање поклопца преко бетонског 
серклажа. По завршеном зидању 
спојнице очистити до дубине 2цм и 
дерсовати. У цену улазе серклаж, 
пењалице и помоћна скела. 
Обрачун по м2 шахта. 

м2 12,80 

    

5. Набавка и постављање гвоздено 
ливеног поклопца са рамом за шахт, 
пречника 60цм, тежине 54кг, пешачки 
саобраћај и затворен пут. 
Обрачун по комаду поклопца. 

Ком. 4,00 

    

6. Набавка и насипање песка у ров за 
канализациону мрежу. Идпод и преко 
постављених цеви насути песак. 
Посебну пажњу обратити на насипање 
око цеви. Песак насути пажљиво и 
набити у слојевима, дрвеним 
набијачама. 
Обрачун по м3 набијеног песка. 
 

м3 9,50 

    

I I Мрежа унутрашња       

 Набавка и монтажа ПВЦ 
канализационих цеви од тврдог 
поливинилхлорида заједно са 
фасонским комадима и материјалом за 
спајање. Штемовања за уградњу и 
пролаз цеви извршити пажљиво, а шут 
изнети и одвести на градску депонију.  
 
Поставити само исправне цеви и 
фазонске комаде који имају атесте. 
Ревизионе комаде правилно дихтовати 
са поклопцем и гуменим дихтунзима. 
Постављену канализациону мрежу 
испитати на притисак и сачинити 
записник о испитивању. Цеви фиксирати 

м 
м 
м 

15,00 
25,00 
65,00 
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и изрвшити крпљење отвора и шлицева. 
У цену улази  штемовање, крпљење и 
испитивање мреже.  
Обрачун по метру цеви: 
 
- пречника 50 мм  
- пречника 75мм 
-пречника 110мм (В. вертикале са 
ревизијом) 

I I I  Мрежа споља       

1. Набавка и монтажа ПВЦ 
канализационих цеви од тврдог 
поливинилхлорида у рову, заједно са 
фасонским комадима и материјалом за 
спајање. Поставити само исправне цеви 
и фазонске комаде који имају атесте. 
Ревизионе комаде правилно дихтовати 
са поклопцем и гуменим дихтунзима. 
Постављену канализациону мрежу 
испитати на притисак и сачинити 
записник о испитивању. 
Обрачун по метру цеви: 
 
-пречника 110 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 

м 

 
 
 
 
 
 
 
 

34,00 

    

2. Испитивање канализационе мреже. 
У договору са пројектантом извршити 
испитивање целокупне мреже или део 
по део. Отворе задихтовати осим 
висински највиших и мрежу напунити 
водом. Под задатим притиском мрежу 
држати најмање три часа. Извршити 
преглед и сва места која цуре 
обележити. Испустити воду и све 
потенцијалне кварове отклонити. 
Поновити испитивање. Испитивање 
вршити уз обавезно присуство 
надзорног органа и овлашћеног лица и 
о томе сачинити записник. 
Обрачун пушално 
 

Пуш
. 

1,00 

    

IV Сливници       

1. Набавка и монтажа ПВЦ сливника 
пречника 100мм са свим материјалом за 
спајање.  
Обрачун по комаду сливника: 
- пречника излива 75мм ком 5,00 

    

В Санитарни уређаји       

I Умиваоници       

1. Набавка и монтажа комплет умиваоника 
од керамике димензија око 60х40 
домаће производње прве класе. 
Умиваоник за зид причврстити 
одговарајућим типловима и месинганим 

ком 5,00 
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шрафовима, а преко подметача од гуме. 
Умиваоник повезати са одводом  
хромираним сифоном пречника 5/4" са 
розетом, чепом и ланцем. Поред 
умиваоника поставити етажер, држач 
сапуна и пешкира. У цену урачунат 
прибор и сав материјал потребан за 
монтажу. 
Умиваоник и опрему наручити по избору 
пројектанта.  
Обрачун по комаду умиваоника, 
комплет. 

2. Набавка и монтажа зидне батерије за 
умиваоник, са покретним изливом , за 
топлу и хладну воду од инокса. Између 
зида и славине поставити розете. 
Славину пажљиво поставити да се не 
оштети.  
Обрачун по комаду славине, комплет. 

ком 5,00 

    

I I Шоље       

1. Набавка и монтажа ВЦ шоље типа 
Симплон или одговарајуће, домаће 
производње прве класе. Спој ВЦ шоље 
са канализационом мрежом урадити са 
„гензлом“ и одговарајућим китом да 
буде дихтован 100%. Шољу преко 
гумених подметача причврстити 
месинганим шрафовима. Поставити 
поклопац за шољу од медијапана (или 
пластике без жљебова и удубљења на 
наличју ВЦ даске који се тешко 
одржавају). Шољу и опрему наручити 
према одабиру пројектанта.  
Обрачун по комаду шоље  

 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 

5,00 

    

2. Набавка и монтажа пластичног 
високомонтажног водокотлића комплет 
са испирачком цеви, цревом за воду и 
угаоним вентилом ½" – ½" 
Обрачун по комаду 

ком 5,00 

    

I I I Туш кабина       

1. Набавка и монтажа комплет туш кабине 
димензија 90х90 цм. Туш кабину 
ставити и повезати са одводним 
сифоном пречника 5/4" са чепом и 
ланцем. Поставити једноручну батерију 
за топлу и хладну воду са тушем. Поред 
туш кабине поставити држач пешкира. 
Туш кабину и опрему наручити по 
избору пројектанта.  
Обрачун по комаду туш кабине 

ком 5,00 

    

IV Бојлери       

1. Набавка и монтажа електричног бојлера 
за купатило, запремине 80 литара. Уз 
бојлер испоручити и поставити 

ком 5,00 
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сигурносни вентил и хромиране цевчице 
за повезивање. Бојлер постативи и 
повезати са електричном енергијом. 
Обрачун по комаду бојлера, комплет. 

2. Набавка и монтажа проточног бојлера 
запремине 10 литара. Електрични 
бојлер поставити и повезати са 
електричном енергијом. Обрачун по 
комаду батерије, комплет.  

ком 1,00 

    

V Судопере       

1. Набавка и монтажа једноделне 
судопере, дужине 60 цм, са коритом од 
ростфраја. Уз судоперу испоручити и 
поставити сифон са скупљачем масти. 
Судопера по избору пројектанта. 
Обрачун по комаду судопере, комплет. 

ком 1,00 

    

2. Набавка и монтажа зидне хромиране 
батерије за судоперу, са покретним 
изливом испод батерије за топлу и 
хладну воду. Између зида и батерије 
поставити розете. Батерију пажљиво 
поставити да се хром не оштети.  
Обрачун по комаду батерије, комплет.  

ком 1,00 

    

 Хидрантска мрежа        

I Земљани радови       

1. Снимање и обележавање трасе 
цевовода према подацима из пројекта. 
Обрачун по метру обележене трасе. 

м 125 
    

2. Ископ рова у земљишту треће 
категорије за потребе постављања 
цевовода и шахтова са одбацивањем 
ископаног материјала на минимално 
1,00 м од ивице рова. 
Обрачун по м3 ископаног материјала.  
15,3*1,20*0,60=11,02 м3 
за чворишта: 1,00м3 
Укупно 12,02 м3 
ручни ископ 20% 
машински ископ 80% 

м3 
м3 

2,40 
9,62 

    

3. Набавка, допремање и уграђивање 
песка на дно рова, испод, око и изнад 
цеви и око зидова шахтова и испод 
доње плоче, као тампонски слој. При 
уградњи песак се ручно збија у 
слојевима по 10 цм до збијености по 
Проктору од 97%. У јединичну цену 
укалкулисати и трошкове обавезног 
ангажовања овлашћене 
специјализоване установе на 
испитивању прописане збијености рова 
код замене тла.  
Обрачун по м3 уграђеног песка. 

м3 3,67 

    

4. Планирање и нивелисање дна рова на м 15,30     
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пројектом предвиђену дубину 
Обрачун по метру 

5. Затрпавање рова земљом из ископа, по 
завршеној монтажи цевовода и уградњи 
песка испод, око и изнад цеви са ручним 
набијањем у слојевима од 20 цм. Вишак 
земље планирати по околном терену. 
Обрачун по м3 затрпаног рова. 

м3 8,35 

    

I I Монтерски радови       

1. Испорука и монтажа ПЕ цеви, НП 10 
бара по датој нивелети из пројекта. Пре 
уградње свака цев се визуелно мора 
прегледати и утврдити њено евентуално 
оштећење. Уграђена цев мора целом 
својом дужином равномерно лежати на 
слоју песка.  
Обрачун по дужном метру положеног 
цевовода. 
ПЕ НД110 
ПЕ НД 63 

м 
м 

9,00 
8,50 

    

2. Набавка и уградња ливено гвоздених 
фазонских комада за спојеве 
полиетиленских цеви. Уградњу 
извршити према шемама чворова 
приложеним у графичком делу пројекта.  
обрачун по кг 

кг 50,00 

    

3. Набавка и монтажа хидрантске мреже 
од водоводних поцинкованих цеви, 
пречника 2" заједно са фитингом, 
материјалом за спајање, фимисом и 
кудељом. Водоводне цеви премазати 2 
пута битуменом и обмотати терисаном 
јутом. По завршеној монтажи 
хидрантске мреже исту испитати на 
притисак и сачинити записник. У цену 
улазе и изолација и испитивање мреже." 
Но. 50 м 5,00 

    

4.  Набавка и монтажа ормана са опремом 
за надземни хидрант са прикључком 
пречника 2". Стојећи метални ормарић 
димензија 1080х564х252мм 
причврстити по детаљу. У ормарићу 
испоручити хидрантски вентил, 4 
комада црева пречника 52 мм тревира 
дужине 15м са спојницама, 2 млазнице, 
52мм, 1 кључ за надземни хидрант, 1 
кључ АБЦ и 1 кључ Ц. 
Обрачун по комаду ормара 

ком 2,00 

    

5. 29.6.1 Набавка и монтажа зидног 
хидранта, са прикључком пречника 2". 
Метални ормарић димензија 50х50 
причврстити по детаљу. У ормарићу 
испоручити хидрантски вентил, црево 
дужине 15м и млазницу.  

ком 1,00 
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6. Набавка и постављање покретног 
апарата за гашење пожара, качењем о 
зид у свему према прописима  
тип С-9 

ком 3,00 

    

I I I Остали радови       

 Хидрауличка проба водоводне мреже на 
пробни притисак од 10 бара.  
Обрачун по метру 

м 15,00 
    

 Електроинсталације       

1. Испорука материјала и израда 
сијаличног места са проводницима ППУ 
3х1,5 мм2 просечне дужине 4,0м; ППУ 
2х1,5мм2 просечне дужине 2,5м и са 
ППУ 4х1,5мм2 просечне дужине 0,5м. 
Све комплет, положено у зид под 
малтер са развојном кутијом.  

ком 20 

    

2. Испорука и уградња следећих 
прекидача за осветљење: 
 
- обичан 
-купатилски 

ком 
ком 

20 
4 

    

3. Испорука материјала и израда 
монофазног прикључног места са 
проводником ППУ 3х2,5 мм2 просечне 
дужине 8м, положеног у зид, под 
малтер. 
 

ком 23 

    

4. Испорука материјала и израда 
трофазног прикључног места (у кухињи) 
са проводником ППУ 5х2.5мм2 просечне 
дужине 8м, положеног у зид, под 
малтер. 

ком 1 

    

5. Испорука материјала и израда 
прикључног места за бојлер  у купатилу 
са ППУ 3х2,5мм2, положеног у зид под 
малтер, дужине 5м 

ком 4 

    

6. Испорука материјала и израда 
прикључног места за бојлер  у кухињи 
са ППУ 3х2,5мм2, положеног у зид под 
малтер, дужине 5м 

ком 1 

    

7. Набавка, испорука и монтажа расветних 
тела типа LED GALERA GB 20W, а за 
осветљење кухиње и  4 собе  

ком 17 
    

8. Набавка, испорука и монтажа расветних 
тела типа LED GALERA GB 14W, а за 
осветљење кухиње и  4 собе 

ком 
 
8 

    

9. Набавка, испорука и монтажа Паник 
лампи у ходнику 

ком 2 
    

10. Испорука и уградња штемовањем у зид, 
под малтер, напојног кабла ППУ 5х6мм2 
за разводну таблу XC3, XC4, XC5 i XC6 

ком 20 
    

11. Испорука и уградња у зид разводне 
табле ХГТ од пластичне масе (за собе) 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки 
тражени предмет јавне набавке; 

са вратима, са следећом уграђеном 
опремом: 
 
2 ком аутоматски једнополни осигурач 
МЦ32 10А  
5 ком аутоматски једнополни осигурач 
МЦ32 16А 
3 ком аутоматски једнополни осигурач 
МЦ32 20А 
1 ком струјна диференцијална заштитна 
склопка 25/0,03А 
3 ком сигналне сијалице (ЛЕД) уградне 
Обрачун по уграђеној разводној табли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

12. Испорука и уградња у зид разводне 
табле ХГТ од пластичне масе (за 
кухињу) са вратима, са следећом 
уграђеном опремом: 
 
2 ком аутоматски једнополни осигурач 
МЦ32 10А  
5 ком аутоматски једнополни осигурач 
МЦ32 16А 
6 ком аутоматски једнополни осигурач 
МЦ32 20А 
1 ком струјна диференцијална заштитна 
склопка 40/0,03А 
3 ком сигналне сијалице (ЛЕД) уградне 
Обрачун по уграђеној разводној табли 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

    

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА 
 

1. Грађевински радови 

у динарима без ПДВ-а 

 
 

2. Водовод и канализација  

3. Хидрантска   

4. Електроинсталације  

 
Укупна цена за радове без ПДВ-а 
 

 
 

 
Укупна цена радова са ПДВ-ом 
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 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет 
јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а 
(наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у 
колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну 
цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са 
ПДВ-ом. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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IX МОДЕЛ УГОВОРА 
 
 

УГОВОР О JAВНОЈ НАБАВЦИ 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА СТАРЕ ОПШТИНЕ ВРАЊЕВО 

 
Закључен између: 
Наручиоца Општине Нови Бечеј 
са седиштем у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8,  
ПИБ:101845645 Матични број: 08063435 
Телефон:023/ 772-320 Телефакс: 023/772-500 
кога заступа Саша Шућуровић 
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(удаљем тексту: …...............), 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: IV 04-404-3/1-2016 
Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

Члан 1. 
-да је наручилац за набавку радова на реконструкцији и адаптацији Старе општине 
Врањево, на основу Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка ЈНМВ број IV 04-404-3/1-
2016 од  05.02.2016. године и јавног позива за набавку радова, који је заједно са 
конкурсном документацијом, постављен на Портал јавних набавки и на сајту општине 
www.novibecej.rs дана 05.02.2016. године,  спровео поступак јавне набавке мале 
вредности. 
- да је понуђач дана __.__.2016. године ________________ (начин подношења понуде) 
поднео своју понуду број __ /2016 од __.__.2016. године, која се налази у прилогу 
Уговора и саставни је део овог Уговора; 
- да понуда понуђача у потпуности одговара Предмеру радова из Конкурсне 
документације, који се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора; 
- да је наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде извођача радова и Одлуке о додели 
уговора од  __. __. 2016.  године, изабрао извођача радова - као понуђача 
најповољније понуде; 
- да је извођач радова поднео средства финансијског обезбеђења – банкарску 
гаранцију за озбиљност понуде и 2 (две) менице, као гаранције за добро извршење 
посла и за отклањање грешака у гарантном року, са  потписаним  и овереним меничним 
овлашћењима и фотокопијом картона депонованих потписа (уз подношење оригинала / 
оверене фотокопије на увид). 

 
 

http://www.novibecej.rs/
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Члан 2. 
Општинa Нови Бечеј, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, додељује уговор за јавну 
набавку радова на реконструкцији и адаптацији Старе општине Врањево, понуђачу 
најповољније понуде: 
_______________________________________________________________  
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 3. 
Предмет уговора за јавну набавку број IV 04-404-3/1-2016 је набавка радова на 
реконструкцији и адаптацији старе општине Врањево, у општини Нови Бечеј, која 
обухвата извођење следећих радова:I грађевинских радова : радова на рушењу и 
демонтажи, земљаних, зидарских, бетонских, изолатерских, столарских, лимарских, 
керамичарских, подополагачких, сувомонтажних, молерско – фарбарских радова;  II 
радова на водоводу: грађевински радови, мрежа унутрашња, мрежа спољашња, 
вентили, испитивања; III радови на канализацији: грађевинских радова, мрежа 
унутрашња, мрежа спољашња; IV радови на уградњи санитарних уређаја: 
умиваоницима, шољама, туш кабинама, бојлерима, судоперама; V радови на 
хидрантској мрежи: земљани радови, монтерски радови, остали радови;  VI радови на 
електроинсталацијама, према предмеру радова и техничким карактеристикама 
набавке и прихваћеној понуди број ___ од __. __. 2016. године, понуђача 
_____________________________________________________, која је саставни део 
овог Уговора, а у свему сачињена према Позиву и Конкурсној документацији.  
 
 
УГОВОРЕНА ЦЕНА 

Члан 4. 
Укупнa вредност радова је утврђена на бази понуђених јединичних цена и количина 
износи ___________________  динара без ПДВ-а, односно ____________________ 
динара са ПДВ-ом.  
У  укупну вредност  понуђене  цене  за  предметну набавку понуђач  је  укључио  све  
трошкове  које  има  у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну 
набавку  (трошкове транспорта и друге трошкове).  
С обзиром на чињеницу да ПДВ-е за изведене радове не обрачунава и не плаћа 
извођач радова, наручилац радова ће изабраном извођачу радова исплатити 
уговорену цену без ПДВ-а, у износу од _______________ динара. 
Наручилац радова ће обезбедити да порески дужник за предметни промет (инвеститор 
– Општина Нови Бечеј), плати обрачунати ПДВ-е на износ који је уговорен без ПДВ-а 
(према набавци), у износу од __________________ динара. 
Извођач радова нема право на повећање уговорене цене због промењених околности 
у току извођења радова. Коначан обрачун  извршених радова утврдиће се по стварно 
извршеним количинама, а на основу понуђених јединичних цена. Наручилац неће 
признати добављачу никакве додатне трошкове. 
Наручилац  задржава  право  да  у  реализацији већ закљученог уговора, а у складу 
са потребама наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у 
уговореном  износу.  
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
За изведене радове, Наручилац ће извођачу радова платити целокупан износ по једној  
привременој и окончаној ситуацији, у законском року до 45 (четрдесетпет) дана (Закон 
о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл. гласник 
РС'' бр. 119/12), од дана пријема документације на плаћање, уплатом на текући рачун 
понуђача, број _________________________ , који се води код ____________________ 
банке. 
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Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну 
документацију Наручиоцу као доказ о изведеним радовима на згради старе општине 
Врањево , а што ће представљати основ за плаћање. 
Наручилац ће по пријему напред наведене документације, сходно важећим прописима 
и поднетој понуди, извршити плаћање извођачу радова. 
 
КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ 

Члан 6. 
Понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, у складу са 
опцијом у понуди, и не подлежу обрачуну разлике у цени и не могу се мењати ни из 
каквог разлога.  
Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, 
енергената и др. елемената који су важили на тржишту у моменту давања понуде.  
 
РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА 

Члан 7. 
Наручилац ће увести извођача радова у посао одмах по закључењу Уговора. 
Извођач радова је дужан да одмах  након потписивања Уговора, по позиву наручиоца, 
преузме послове описане у члану 3. овог Уговора у складу са прихваћеном понудом и 
налогом наручиоца радова. 
Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова потпише главни пројекат, 
решењем одреди одговорног извођача радова (руководилац градилишта) на 
градилишту, и да о томе након потписивања Уговора одмах обавести инвеститора, као 
и да му обезбеди уговор о грађењу и документацију на основу које се изводе радови. 
Одговорни извођач радова је дужан да радове изведе према техничкој документацији и 
важећим прописима. 

Члан 8. 
Извођач радова се обавезује да предметне радове, описане у члану 3. овог Уговора, 
изведе према предмеру радова, стручно и квалитетно, према законским прописима, 
нормативима и стандардима за ову врсту радова, а у складу са захтевима наручиоца 
радова, у згради Старе општине Врањево, у општини Нови Бечеј, најкасније у року до 
_____ календарских дана (рок од 90 до 120 календарских дана), рачунајући од дана 
закључења уговора и увођења извођача радова у посао, који се у случају лоших 
временских услова, који не дозвољавају извођење радова, може продужити за исти 
број дана колико су такви временски услови и трајали. 
 

Члан 9. 
Извођач радова је одговоран за квалитет изведених радова, који у потпуности мора 
одговарати свим постављеним захтевима наручиоца, у погледу квалитета и техничких 
карактеристика. 
За квалитет изведених радова, гарантује  изабрани извођач радова, а што ће надзорни 
орган наручиоца контролисати током извођења радова све до примопредаје објекта.   
За квалитет изведених радова извођач гарантује 2 (две) године. Гарантни рок, за 
наведене радове, се рачуна од дана извршене примопредаје радова и окончане 
ситуације; 

Члан 10. 
Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова.  
 

Члан 11. 
Одговорно лице наручиоца за одобравање послова дефинисаних овим уговором  је 
Милица Нешић. 
Извођач радова ће о реализацији предметних радова, извештавати одговорно лице 
наручиоца. 

Члан 12. 
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И з а б р а н и  понуђач – извођач радова је у тренутку закључења уговора, предао 
наручиоцу средство финансијског обезбеђења - неопозиву, безусловну (без 
приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за озбиљност понуде у 
износу од 10% од укупне вредности  понуде без ПДВ -а и са крајњим роком важности 
банкарске гаранције најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда (средство 
обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење понуде). 
И з а б р а н и  понуђач – извођач радова је у тренутку закључења уговора, предао 
наручиоцу средство финансијског обезбеђења – 2 (две) сопствене бланко соло 
менице, серије _________________ и серије  
____________________, евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије, као гаранцију за добро извршење посла и за отклањање грешака у 
гарантном року, са клаузулом „без протеста“ у траженој висини и са траженим роком 
важења.  
 

Члан 13. 
Ако извођач радова закасни у извршењу радова, дужан је наручиоцу радова да плати 
уговорну казну у износу од 0,5% од уговорене вредности радова за сваки дан 
закашњења, у складу са Законом. 
У случају да наручилац прекорачи рок за плаћање, обавезује се да добављачу плати 
законску затезну камату на целокупни неисплаћени износ све до дана исплате дуга. 

Члан 14. 
Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује 
изведене радове и  спроведе одговарајуће мере за обезбеђење сигурности 
пролазника, све на терет Извођача радова и неће се посебно плаћати. 
Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање 
мера заштите на раду о свом трошку, и то:  
- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему 

према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, број 
101/2005) и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова 
(„Сл. лист СФРЈ“, број 53/1997) и  

- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду 
приликом извођења предметних радова; 

Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног 
материјала или изведених радова буде испод уговореног.  
Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи 
одговарајућом организацијом рада или благовременим, одговарајућим 
интервенцијама, Извођач радова ће  отклонити  о  свом  трошку  у примереном року ( 
штете настале услед дејства атмосферских утицаја). 
Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и 
површине које је у току извођења радова користио. 

Члан 15. 
Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање 
мера заштите на раду о свом трошку, и прихвата да о свом трошку предузме мере 
техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према одредбама Закона о 
безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, број 101/2005) и Правилнику о 
заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. Лист СФРЈ“, број 53/1997) и 
да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом 
извођења радова који су предмет овог уговора. 
 
 

Члан 16. 
Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, 
по којима ће се извести окончана ситуација. Приликом подношења окончане ситуације, 
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извођач радова ће поднети наведену документацију, оверену од стране  надзорног 
органа, кога именује Наручилац радова. 
Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну 
документацију Наручиоцу као доказ о изведеним радовима на згради Старе општине 
Врањево, а што ће представљати основ за плаћање. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17.                                                                                                                                                                        
Након избора најповољније понуде и склапања Уговора, у случају неоснованог 
одустанка или неиспуњења Уговора од једне уговорне стране, друга уговорна страна 
има право на раскид Уговора и накнаду штете у складу са Законом о облигационим 
односима. 
У случају више силе уговорне стране се ослобађају одговорности за накнаду штете, 
применом Закона о облигационим односима. 
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
У случају да је изабрани извођач радова поднео понуду са авансним плаћањем и не 
испуни уговорне обавезе, односно ако није добро извео радове, односно не отклони 
грешке у гарантном року онако како је предвиђено, Наручилац ће његово дато 
средство обезбеђења (за авансно плаћање, односно за добро извршење посла, 
односно за отклањање грешака у гарантном року), реализовати, тј. поднети на наплату.  
Наручилац  ће  уговор  раскинути  и  спровести  нови  поступак  јавне  набавке  у  
случају  да  се  реализацијом предметне набавке не обезбеди предметни радови 
тражених карактеристика, описаних у Техничким карактеристикама набавке. 
 

Члан 18. 
Уговорне стране сагласно изјављују да уговорне одредбе у свему представљају  израз 
њихове стварне воље, да су се међусобно информисале о детаљима уговорених  
односа, да су уговор прочитале и разумеле, и прихватиле и да ће наведене радове 
извршити на начин, а према упутствима Наручиоца и роковима који су дефинисани 
овим уговором. 

Члан 19. 

Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће настојати да реше на 

споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се месна надлежност стварно 

надлежног суда – Привредног суда у Зрењанину. 

 
Члан 20. 

Oвај Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених лица 
уговорених страна. 

Члан 21. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, и то по 2 (два) примерка за сваку 
уговорну страну. 
 
 
     ИЗВОЂАЧ РАДОВА:                            НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 
           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ     
__________________________                            
                                                                                    ____________________________ 

      директор                                                     Саша Шућуровић 
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Напомена:  

1. Mодел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем, 

2. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 
негативне рефренце,  

3.    Модел уговора треба попунити, парафирати и оверити;  
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ , 
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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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
    
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова на реконструкцији и адаптацији Старе општине 
Врањево, бр IV 04-404-3/1-2016, 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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ЈНMВ број: IV 04-404-3/1-2016                    

ИЗАБРАНИ  ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________ 
Седиште:___________________________________________ 
Матични број:_______________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ:___________________ 
Текући рачун:_______________________________________ 
Код банке:__________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  
- за корисника сопствене менице – 

 
КОРИСНИК:  OПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, 23.272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8. 
 Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије, серије __________________________________ 
, и овлашћујемо Корисника  као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 
_________________ динара (у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), за јавну 
набавку радова на реконструкцији и адаптацији старе општине Врањево, ЈНМВ број IV 04-404-
3/1-2016, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за добро извршење 
посла. 
Рок важења ове менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, 
тј. предметне набавке  и реализације уговорних обавеза.  
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист  безусловно и неопозиво, „без 
протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника. 
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у  случају да на рачуну 
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,  на опозив овог овлашћења,  на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника.  
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и 
презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.  
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 
 
 Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 
дужника, а 1 (један) за Повериоца. 
 
 
Датум и место издавања овлашћења                       М.П.              Дужник-издавалац менице                                                                     
 
______________________                                                ________________________ 
                                                                                                    Потпис одговорног лица понуђача 
 
Напомена: Изабрани понуђач –извођач радова ће ово Овлашћење предати наручиоцу приликом 
потписивања уговора;  
Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа (уз подношење оригинала или оверене 
фотокопије на увид) и ово менично овлашћење. 
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и 
располагање финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС. 
Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу.               
Инструмент финансијског обезбеђења мора  бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без 
права на приговор.  
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ЈНMВ број: IV 04-404-3/1-2016                    

ИЗАБРАНИ  ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК:__________________________________________ 
Седиште:___________________________________________ 
Матични број:_______________________________________ 
Порески идентификациони број ПИБ:___________________ 
Текући рачун:_______________________________________ 
Код банке:__________________________________________ 
 
ИЗДАЈЕ: 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 
- за корисника сопствене менице – 

 
КОРИСНИК:  OПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, 23.272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8. 
 Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије, серије __________________________________ 
, и овлашћујемо Корисника  као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од 
_________________ динара (у висини од 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-a), за јавну 
набавку радова на реконструкцији и адаптацији Старе општине Врањево, ЈНМВ број IV 04-404-
3/1-2016, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за отклањање грешака 
у гарантном року. 
Рок важења ове менице мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.  
Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист  безусловно и неопозиво, „без 
протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника. 
Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших 
рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у  случају да на рачуну 
уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са 
рачуна. 
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења,  на опозив овог овлашћења,  на 
стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 
располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових 
правних субјеката од стране Дужника.  
Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање___________________ (име и 
презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.  
На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице. 
 
Ово овлашћење сачињено је у 2 (два ) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 
(један) за Повериоца. 
 
 
Датум и место издавања овлашћења                       М.П.             Дужник-издавалац менице                                                                     
 
______________________                                                ________________________ 
                                                                                                    Потпис одговорног лица понуђача 
 
 
Напомена: Изабрани понуђач –извођач радова ће ово Овлашћење предати наручиоцу приликом 
потписивања уговора;  
Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа (уз подношење оригинала или оверене 
фотокопије на увид) и ово менично овлашћење. 
Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и 
располагање финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС. 
Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу.               
Инструмент финансијског обезбеђења мора  бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без 
права на приговор. 
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РЕФЕРЕНТ ЛИСТА 
за јавну набавку радова на реконструкцији и адаптацији Старе општине Врањево  
У обрасцу референт листе треба навести број референтних наручилаца, којима  су 
изведени радови  који су предмет јавне набавке са износима-вредностима изведених 
радова  у динарима за период који није дужи од осам година за радове са износима, 
датумима и листама купаца односно наручилаца. Вредност треба исказати за сваку 
годину посебно, треба навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених 
наручилаца, датум уговора и уговорену вредност изведених радова  у динарима. 
 

 

Ред. 

бр. 

 

 

Референтни наручилац: 

 

Лице за 

контакт 

и тел. број: 

 

Датум 

Уговора:  

Вредност 

уговора у дин. 

са ПДВ-ом: 

 

1. 

    

 

2. 

    

 

3. 

    

 

4. 

    

 

5. 

    

 

6. 

    

 

7. 

    

 

8. 

    

 
-  У случају више референци образац треба фотокопирати.  
-  Свака референтна набавка мора бити  документована Потврдом и Уговором који је 
закључен; 
 
 
 
                                  М.П.               Потпис одговорног лица понуђача: 

                                                                                                                              
      ________________________ 

 
Напомена: Уз Референт листу, доставити и обрасце Потврде за све наручиоце / купце 

наведене у обрасцу Референт листе и најмање 10  уговора, закључених са референтим 
наручиоцима / купцима; 
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Образац Потврде 
 
Назив наручиоца:  ______________________________________________ 
Седиште и адреса наручиоца:  ____________________________________ 
Матични број наручиоца:   _______________________________________ 
ПИБ наручиоца:   _______________________________________________ 
Место и датум издавања потврде:  _________________, _______________ 
Контакт особа наручиоца: ____________________, тел. _______________ 
 
На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја 1, а у вези члана 76. Закона о јавним 

набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац издаје 

 
 
 

ПОТВРДУ 
о реализацији закључених уговора 

 
 
 

Да је извођач радова 
_____________________________________________________________________  
     (назив и седиште и адреса извођача радова) 
 
у ___________. години (у претходном периоду који није дужи од осам година), за 
потребе Наручиоца радова __________________________________________, 
квалитетно и у уговореном року извршио радове на 
_______________________________________ (навести врсту радова), у укупној 
вредности од _________________________ динара без ПДВ-а, односно  
_____________________________ динара са ПДВ-ом. 
       
 
Потврда се издаје на захтев извођача радова 
______________________________________________ 
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији и 
адаптацији Старе општине Врањево, ЈНМВ IV 04-404-3/1-2016, и у друге сврхе се не 
може употребити. 
 
 
 
 
     М.П.                         Одговорно лице Наручиоца: 
            
        _____________________ 
 
 
 
 
 
Напомена: Образац потврде копирати и доставити (потписан и оверен од стране наручиоца / 
купца) уз сваки уговор наведен у обрасцу Референт листе; 
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 
 
 

 

Потврђујем да је дана ___________________2016. године, од стране понуђача 

предузећа _________________________________________________ извршен 

обилазак локације  ради учешћа у поступку јавне набавке радова на 

реконструкцији и адаптацији Старе општине Врањево, ЈНМВ IV 04-404-3/1-2016. 

 

Обилазак локације и увид у пројектну документацију извршили су овлашћени 

представници понуђача: 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________  

 

Датум:    ________ 2016.године                     М.П          За Наручиоца 

       

          ____________________________                                                                   

 

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду. 

 


