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ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

За јавну набавку број ЈН  0 4/2013 

Извођење радова на санацији и адаптацији  светосавског дома и дома парохије у Перлезу  

Потврђујем да  сам у име предузећа 

Назив предузећа _______________________________________ 

ПИБ                         _______________________________________ 

Адреса предузећа_______________________________________ 

Место                     ________________________________________ 

Контакт особа    _________________________________________ 

Контакт телефон _________________________________________ 

Е mail                     _________________________________________ 

Преузео конкурсну документацији за јавну набавку: Извођење радова на санацији и 
адаптацији  светосавског дома и дома парохије у Перлезу . 

ВАЖНО: Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документаије проследити 
свим понуђачима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. 

У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације 
понуђач не достави Наручиоцу на адресу Трг др Зорана Ђинђића 1, Зрењанин, или 
скенирану на и-мејл spomkultzr@yahoo.com Наручилац не преузима никакву одговорност 
везано за члан 63. Закона о јавним набвкама. 

Датум: 

Овлашћено лице: 

Потпис                                                     М.П 
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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ  0 4/2013 

Радови на санацији и адаптацији  светосавског дома и дома парохије у 
Перлезу 

 

 Датум и време 

Крајњи рок за достављање понуда 30.10.2013.  
Јавно отварање понуда 30.10.2013. у 12,00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРЕЊАНИН, септембар  2013. године 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  (1-83) 

 

1.Општи подаци о јавној набавци 

2. Подаци о предмету јавне набавке 

3. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

4. Образац понуде 

5. Услови за учешће и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6. Модел уговора 

7. Образац трошкова припреме понуде 

8. Изјава о независној понуди 

9. Техничке карактеристике ( спецификација) 
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1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац је Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, из Зрењанина, Трг др Зорана 
Ђинђића 1. 

Интернет адреса наручуоца: www.zrenjaninheritage.com 

1.2. ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Јавна набавка број  04/2013- Извођење радова на санацији и адаптацији  светосавског 
дома и дома парохије у Перлезу ( у даљем тексту: Јавна набавка) спроводи се у отвореном 
поступку. 

1.3 ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ 

Информације у вези са јавном набавком  ЈН 05/2013, могу се добити сваког радног дана, 
од 9-13 часова на телефон 023/564-366, контакт особа Драгана Шијак и Гордана Стоин, 
spomkultzr@yahoo.com 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

2.1.ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА 

Јавна набавка  број ЈН 04/2013- Извођење радова на санацији и адаптацији  светосавског 
дома и дома парохије у Перлезу  

Према општем речнику набавки:  

45110000 рушење; 

45000000 грађевински радови;  

 45262100 радови на постављању грађевинских скела;  

45262500 зидарски радови; 

4511000 земљани радови; 

45262310 бетонско армирачки радови; 

45422000 тесарски радови; 
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45261000 кровопокривачки радови; 

45262300 бетонски радови; 

45450000 остали завршни радови 

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

3.1.ПРИПРЕМА ПОНУДЕ 

Понуде се припремају у складу са позивом за подношење понуда објављеним на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Наручиоца и  у складу са конкурсном 
документацијом. 

Конкурсна документација се преузима преко Портала јавних набавки и интернет сајта 
Наручиоца www.zrenjaninheritage.com, закључно са истеком рока за поднишење понуда.  

3.2. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуде се подносе у затворној коверти са назнакон – Понуда за ЈН БР 0 4/2013- 
Извођење радова на санацији и адаптацији  светосавског дома и дома парохије у 
Перлезу  ( НЕ ОТВАРАТИ).  

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 
особу. 

Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 9,00 до 13,00 часова, 
на адресу Наручиоца – Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, Зрењанин, Трг др 
Зорана Ђинђића 1. 

Крајњи рок за достављање понуда је 30-ти дан од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки и то  до 10,00  часова.  

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка 
отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да су поднете неблаговрмено. 

3.3 МЕСТО, ДАН  И САТ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ, ПОДНОШЕЊЕ ПУНОМОЋЈА 

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, у 12,00 
часова у просторијама Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, Трг др Зорана 
Ђинђића 1, Зрењанин, уз присуство представника понуђача. 

Уколико дан за  јавно отварање понуда падне у нерадни дан, јавно отварање понуда 
извршиће се првог наредног радног дана у 12. 00 часова. 

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, комисији за јавну 
набавку доставе пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.  
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Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено 
печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.  

3.4 РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДЕДЕЛИ УГОВОРА 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 20 дана од дана отварања понуда.  

3.5 ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА 

Понуда и докази који се подносе уз понуду морају бити састављени на српском језику.  

Поступак се води на српском језику.  

3.6 ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ 

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази ( Прилози), тражeни 
конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из 
конкурсне документације.                                                                          

 

3.7 ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ И  ПОПУЊАВАЊА 

ОБРАЗАЦА 

Понуда мора да садржи све доказе тражене конкурсном документацијoм. Докази могу 

бити у неовереним  фотокопијама (осим када се у конкурсној документацији изричито 

траже орогинали). Изабрани понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дуже од 5 

дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражени оригинал или 

оверену копију  о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама: 

- Извод из регистра надлежног органа 

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се 
том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у  

потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 
печатом. 

Обрасце Понуђач  мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 
предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да 
обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен. 
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На сваком обрасцу конкурсне документације је наведено ко је дужан да образац овери 
печатом и потпише и то: 

-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, сваки образац мора бити 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача; 

-  Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем, обрасци који се односе 
на подизвођача могу бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица понуђача или 
од стране овлашћеног лица подизвођача; 

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасци који се односе на члана групе могу 
бити оверени и потписани од стране овлашћеног лица, овлашћеног члана групе понуђача 
или овлашћеног лица члана група понуђача. 

Обрасци који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није у обавези да потпише, 
овери и достави.  

 

3.8.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

3.9 САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално. 

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.  

 

3.10  УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима. 

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

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

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

ће извршити преко подизвођача. 

 

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, дужан 

је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде 

закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о исуњености услова из члана 

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

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



8 

 

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

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5.  овог закона 

понуђач може доказати испуњеност преко подизвођача којем је поверио извршење тог 

дела набавке.  

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

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

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

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

страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако 

то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 

сагласност наручиоца.  

 

3.11 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености 

услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а остале услове из 

члана 75. закона, испуњавају и доказују заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5. овог закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

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

услова.  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Обавезни подаци које садржи 

овај споразум регулисани су чланом 81. став 4. тачка 1-6 Закона о јавним набавкама.  

 

3.12 НАЧИН, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК 

 

Аванс до 20% вредности понуде, и по испостављеним 20- дневним привременим 

ситуацијама и окончаној систуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге 

изведених радова и јединих цена из понуде, и потписаним од стране стручног надзора, уз 

важећу банкарску гаранцију за добро извршење посла,  у року од  10 дана од дана 

пријема оверене ситуације. 

Минимални гарантни рок за изведене радове износи две године рачунајући од дана 

примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за 

поједине врсте овјеката односно радова ( „Сл. гласник РС“ бр 93/2011), другачије 

одређено. За уграђене  материјале важи  гарантни рок у складу са условима произвођача, 

који тече од дана извршене примопредаје радова Кориснику. 



9 

 

 

3.13 РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

 

Рок за извођење радова је минимално 60 а  максимално 160 календарских дана, oд 

увођења у посао.  

Наведени рок  је могуће продужити, уколико се  због временских прилика радови не могу 

изводити.  

 

3.14  ВАЛУТА И ЦЕНА 

 

Цена у понуду треба да буде изражена у динарима, са и без ПДВ-а и мора бити фиксна.  

Цену је потребно изразити нумерички и текстуално, при чему текстуално изражена цена 

има предност у случају несагласности. 

 

3.15 ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођечем, односно група 

понуђача је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и 

писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције и то: 

1. Банкарску гаранција за озбиљност понуде- оригинал, у износу од 10% од 

понуђене цене, са роком важења 90 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити 

неопозива, без права на приговор, безусловна и платива на први позив- оригинал- у 

корист Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. 

Наручилац ће банкарску гаранцију за озбиљност понуде активирати и у следећим 

случајевима. 

а) ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о 

јавној набавци; 

б) ако изабрани понуђач  у року од 15 дана од дана закључења уговора не достави 

Наручиоцу банакарску гаранцију за добро извршење посла и банкарску гаранцију за 

повраћај аванса;  

2. Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције- оригинал које мора бити 

неопозиво, без права на приговор, беусловне и плативе на први позив и то: 

                                     

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранације за повраћај аванса у износу 

траженог аванса са роком важења до коначног извршења посла; 
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б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у 

износу од 10% вредности уговора и са роком важења најмање три дана дуже од истека 

рока за коначно извршење посла; 

в)Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранације за отклањање недостатака 

у гарантном року у износу од 5%вредности уговора и са истеком важења 3 дана дужем  од  

уговореног гарантног рока. 

Напомена: износи наведени у писму о намерама банке могу бити изражени номинално 
или процентуално од вредности понуде, при чему узимати у обзир укупну вредност 
понуде изражену у динарима са ПДВ-ом. 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банакарску гаранцију за 
повраћај авансног плаћања и банакарску гаранцију за добро извршење посла достави 
Наручиоцу у року од 15 дана од дана закључења уговора. Банкарска гаранција за 
отклањање недостатака у гарантом року предаје се Кориснику у тренутку примопредаје 
радова. 

 
 

3.16 ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ 
 

Наручилац је дужан да: 
1. Чува поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним 

прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 
понуди; 

2. Одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди; 

3. Чува као пословну тајну имена понудиоца и подносилаца пријаве, као и 
поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање 
понуда, односно пријава. 

Цене и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуда, као и докази о испуњености услова  из понуде неће се сматрати 
поверљивим. 

 
3.17  ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, да 

изврши измену конкурсне документације. 

Ако у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, Наручилац ће без одлагања и без накнаде те измене  или допуне 

доставити заинтересованим лицима која су доставила Потврду о преузимању конкурсне 

документације и тиме доказала да су до тог тренутка преузела конкурсну документацију. 
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Наручилац ће измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних 

набавки и на сајту www.zrenjaninheritage.com 

 

Понуде се припремају у складу са конкурсном документацијом и изменама и допунама 

конкурсне документације. 

 

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној 

форми. Усмене изјаве или изјаве дате на било који други начин од стране Наручиоца, 

неће ни у ком погледу обавезивати Наручиоца. 

 

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца шест или 

мање дана пре истека рока за подношње понуда, наручилац ће продужити рок за 

подношење понуда.  

 

3.18 ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДА 

 

Понуђач може да измени или повуче понуду писаним обавештењем пре рока за 

подношење понуда.  

Свако обавештење о изменама или повлачењу понуда се подноси у засебној, затвореној 

коверти, на исти начин на који се доставља понуда, са назнакон: „Измена понуда“ или 

„Повлачење понуде“ за јавну набавку број  ЈН 04/2013- Завод за заштиту споменика 

културе Зрењанин- извођење радова на санацији и адаптацији светосавског и парохијског 

дома у Перлезу  ( НЕ ОТВАРАТИ). 

Понудач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 

особу. 

Измене или повлачење понуде се доставља путем поште или лично сваког радног дана од 

9,00 до 13,00 часова, на адресу Наручиоца –Завод за заштиту споменика културе 

Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 1, Зрењанин. 

 

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење понуда. 

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у 

динарском износу, а не у процентима. 

 

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се изменом 
понуђене основне цене линеарном корекцијом јединичних цена свих позиција, у 
зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде. 
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3.19 ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ 
 
Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 
понуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. 
 
Наручилац   може уз сагласност понуђача да изрши исправку рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања понуда узимајући као 
релевантну цену по јединици мере. 
 
Проверу рачунске тачности понуда и грешеке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати 
на следећи начин: 

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен 
словима сматраће се тачним; 

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цене ће се 
сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално; 

- Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој 
позицији укључена у вредност других радова 

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност  
те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине. 

 
3.20 ОБУСТАВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ                                 
 
Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за 
избор најповољније понуде из члана 107. ЗЈН. 
 
 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно 
у наредних шест месеци.  

 
3.21 ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА 

 
Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 дана пре истека 
рока за подношење понуде. Особа за контакт  је   Гордана Стоин  и Драгана Шијак,  сваког 
радног дана од 11,00-13,00 часова. 
Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у 
писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
 
Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено. 
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Понуђачи су дужни да се увере у све услове градње, техничку документацију, као и да 

стекну комплетан увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, на 

локацији на којој ће се радови изводити. У вези са одређивањем дана за обилазак 

локације, особа за контакт је Драгана Шијак, тел. 023/564-366, у периоду од 11,00 до 13,00 

часова.  

 

3.22 КОМУНИКАЦИЈА 

 

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем посла јавних набавки 

одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом.  

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

путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

дужна да и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 
3.23 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

 
3.24 ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДЕ, КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА 

 
Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна       објашњења која ће 
му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу 
(увид)код понуђача, односно његових подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача,  да изврши исправку рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку  отварања понуда.  
У случају разлика јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
Ако наручилац оцени да  понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од 
понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним, а нарочито наводе у погледу економике градње, производње или 
изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на 
располагању за извршење уговора или у погледу оригиналних производа, услуга или 
радова које понуђач нуди.  
Неуобичајно ниска цена у смислу овог закона је понуђена цена која значајно одступа у 
односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке 
у складу са понуђеним условима.  
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3.25 УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
Понуђач има право на изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне 
набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о 
чему може поднети писмени захтев наручиоцу.  
Наручилац је дужан да лице из претходног става, омогући увид у документацију и 
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од три  дана од 
дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. и 15. 
ЗЈН.  

 
  3.26 РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА  
             (      негативне референеце) 

 
Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да понуђач у претходне три 

године  у поступку јавне набавке: 

1. Поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН 

2. Учинио повреду конкуренције 

3. Доставио неистините податке у понуди  или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци , након што му је уговор додељен 

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

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ  који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који  су се 

односили  на исти  предмет јавне набавке, за период од претходне три године.  

 

Доказ може бити: 

1. Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа 

2. Исправа о реализованм средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења  уговорних обавеза 

3. Извештај надзорног  органа о изведеним радовима који нису у складу са 

пројектом, односно уговором 

4. Изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којима се уређују облигациони односи 

5. Доказ о наплати уговорне казне за случај неиспуњења уговорне обавезе или 

због кашњења у њеном испуњењу 

6. Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди  као подизвођачи, односно чланови групе 

7. Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење  испуњења уговорних  
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обавеза  уколико предмет јавне набавке није истоврстан предмету  за који је 

понуђач добио негативну референцу, у вредности не већој од 15% од понуђене 

цене.  

Ако је предмет јавне набавке  истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну 

референцу, наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци 

одбити као неприхватљиву.  

 

3.27  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

 

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

У ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом Наручилац ће 

избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који 

је тражио мањи износ аванса. 

У ситуацији када два или више понуђача који су понудили исту цену траже исти износ 

аванса, Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати 

понуду понуђача који је у претходне три године остварио већи пословни приход. 

 

3.28  ЗАХТЕВ  ЗА  ЗАШТИТУ  ПРАВА  ПОНУЂАЧА 

 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено са 
повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
Наручиоца, уз уплату таксе на рачун бр  840-742221843-57. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава садржина јавног позива или конкурсне 
документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца пре 
истека рока за подношење понуде без обзира на начин достављања. 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о обустави поступка,  рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет  дана од дана пријема одлуке. 
На  достављење захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 
достављања одлука из члана 108. ст 6. до 9. ЗЈН. 
Ако  је у истом поступку  јавне набавке поново поднет захтев за заштиту право од стране 
истог подносиоца, у том захтеву се могу  оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати прликом подношења претходног захтева.  
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема  захтева за заштиту права.  

 

3.29 РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 
Наручилац ће позвати понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија да приступи 
закључењу уговора у року од 8 дана од дана када се стекну законски услови. 
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У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбија да закључи уговор, 
наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
 
3.30. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 
У обрасцу трошкови припреме понуде могу бити  приказани трошкови израде узорака или 
модела,  ако су израђени у складу са техниким спецификацијама наручиоца и трошкови 
прибављања средстава обезбеђења.  
Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела 
односно трошкове прибављања средства обезбеђења  под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој помнуди и да је поступак обустављен из разлога који  су на 
страни наручиоца из члана 88. ЗЈН. 

 

4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ 

У ПОСТУПКУ 

Понуда треба да садржи све доказе (прилоге) и обрасце дефинисане конкурсном 

документацијом. 

 

Право учешћа имају сва заинтересована лица, која испуњавају обавезне услове за учешће 

у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. ЗЈН. Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, 

понуђач доказује достављањем доказа уз понуду из члана 77. ЗЈН, који могу бити у 

неовереним фотокопијама  и у свему у складу са конкурсном документацијом.  

 

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.Сваки члан из групе 

понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 

1 . тачка 1-4 ЗЈН, а додатне  услове  испуњавају и доказују заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5.  ЗЈН дужан је да испуни понуђач  из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

У случају да наступа са подизвођачима, понуђач је дужан да за подизвођаче достави 

доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4 ЗЈН, а доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5., за део набавке који ће извршити преко 

подизвођача.  

Ако је за извршење дела јавне набавке чија је вредност не већа од 10% укупне вредности 

јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5. ЗЈН понуђач 

може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог 

дела набавке.  
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4.1  ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ДОКАЗИВАЊЕ   ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА 

 

 Доказивање испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН достављањем 

следећих доказа из понуде: 

 

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

Извод из Агенције за привредне регистре, 
односно извод из регистра надлежног органа 
ПРИЛОГ БР.1 

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 

Извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежног суда и надлежне 
полицијске упрве МУП да понуђач и његов 
законски заступник није осуђиван за неко од  
кривичних  дела као члан организоване 
кривичне групе, да није осуђиван за неко од 
кривичних дела против привреде, кривичних 
дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 
Напомена: овај доказ не може бити старији од 
два месеца пре отварања понуда  
ПРИЛОГ 2. 

3. Да му није изречена мера 
забране обављање 
делатности, која је на снази у 
време објављивања односно  
слања позива за подношење 
понуда 

Потврда Привредног суда и Прекршајног суда 
да му није изречена мера забране  обављања 
делатности 
Напомена: доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда односно мора 
бити издат након објављивања позива за 
подношење понуда 
ПРИЛОГ 3. 
 

4. Да је измирио  
доспеле порезе и друге јавне 
дажбине у складу са 
прописима Републике Србије 
или стране државе када има 
седиште на њеној територији 

Потврда Пореске управе Министарства 
финансија Републике Србије о измиреним 
порезима и доприносима и Потврда локалне 
самоуправе – управе јавних прихода о 
измиреним порезима и доприносима, Потврда 
не може бити издата у друге сврхе осим за 
потребе учешћа на тендеру. 
Напомена: доказ не може бити старији од два 
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месеца пре отварања понуда 
ПРИЛОГ  БР.4 

   

 

 

4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Додатни услови које понуђач мора да испун биланс стања и бланс успеха за 

претходне године 

 

 Услов доказ 

1.  Да располаже неопходним 
финансијским капацитетом, односно 
да је у претходне три обрачунске 
године  ( 2010,2011, 2012) пословао 
позитивно 

Извештај о бонитету за  јавне 
набавке  ( образац БОБ-ЈН) који 
издаје АПР, који мора да садржи:  
статусне податке понуђача,  
сажети биланс успеха за 
последње три године . Уколико  у 
обрасцу БОН- ЈН нису доступни 
подаци за 2012. год.,  понуђач је у 
обавези да достави биланс стања 
и упеха за  2012. год.  
ПРИЛОГ  БР 5.  
 

2.  Да располаже неопходним пословним 
капацитетом односно да је у последње  
3 обрачунске године  ( 2010. 2011. 
2012) остварио пословни приход по 
основу изведених грађевинских и 
грађевинско занатских радова на 
реконструкцији, санацији   најмање 
три објекта који су споменик културе 
од чега најмање један посао у 
минималном износу од 5.000.000,00 
динара  са ПДВ-ом 

 Списак изведених  грађевинских 
радова на  најмање три објекта 
који су споменик културе,   уз 
потврде издате и потписане од 
стране наручилаца и уговоре о 
извођењу радова, а најмање један 
посао у минималном износу од 
5.000.000,00 динара са ПДВ-а, 
понуђач је обавезан да уз уговор и 
потврду о изведеним радовима 
достави и окончану ситуацију и 
потврда надлежног завода за 
заштиту споменика културе. 
Напомена: 
1. Потврда наручиоца о 
реализацији закључених уговора 
могу бити на оригиналном 
обрасцу, који је део конкурсне 
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документације,  или издате од 
стране других наручиоца на 
њиховим обрасцима, при чему 
такве потврде морају да садрже 
све елементе које садржи образац 
из конкурсне документације: 

- Назив и адреса наручиоца 
- Назив и адреса понуђача 
- Облик наступања за радове 

за које се издаје потврда 
- Изјава да су радови за 

потребе  тог наручиоца 
извршене квалитетно и у 
уговореном року 

- Врста радова 
- Уговорена вредност  
- Број и датум уговора 
- Изјава да се потврда издаје 

ради учешћа на тендеру и у 
друге сврхе се не може 
користити 

- Контакт особа наручиоца и 
телефон 

- Потпис овлашћеног лица и 
печат наручиоца 

2.Потврда територијално 
надлежног завода за заштиту 
споменика културе којом се 
доказује да објекта има 
својства споменика културе.   

ПРИЛОГ БР 6.   

3. Да располаже довољним кадровским 
капацитетом: да има најмање 7 
запослених од којих 
 је један дипломирани инжењер 
техничке струке са лиценцом 
одговорног извођача 

 

ППОД образац којим понуђач 
доказује да располаже са 
минимум 7 запослених радника 
од којих 1 запослени мора бити 
инжењер техничке струке са 
лиценцом за одговорног извођача 
радова. За инжењера треба 
доставити  доказ којим се на 
несумњив начин доказује да је 
исти запослен код понуђача  и да 
поседује звање дипломирани 
инжењер техничке струке ( 
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фотокопија радне књижице и М3А 
или одруги одговарајући образац. 
ППОД образац треба да буде 
оверен у месецу који претходи 
месецу у коме је објављен јавни 
позив, или касније ( фотокопија) 
ПРИЛОГ БР 7 

4 Да планирани одговорни извођач 
радова  који ће решењем бити  
именован за извођење радова у 
предметној јавној набавци поседује 
личну лиценцу: 

- 400 или  
- 401 

Копија личних лицени ( 400 или 
401) издатих од Инжењерске 
коморе Србије заједно са доказом 
о радном статусу. Доказ о радном 
ангажовању(  фотокопија радне 
књижице, уговор о делу ,уколико 
у уговору није наведена ова јавна 
набавка, уговор је потребно 
анексирати). 
ПРИЛОГ БР.8 

5. Да располаже довољним техничким 
капацитетом односно да поседује 
следећу техничку опрему: 

-  теретно возило  комада 1 
- цевасту скелу   800м2 

 

Доказ да понуђач располаже 
траженом техничком опремом: 

- За средста набављена  до 
31.12.2012. – пописна листа 
или  аналитичка картица 
основних средстава, на 
којима ће марктером бити 
означена тражена техничка 
опрема 

- За средства нaбављена од 
1.1.2013.год.  рачун и 
отпремницу 

- Техничка опремљеност  
понуђача може се доказати 
и уговором о закупу са 
пописаним листом 
закуподавца на којој ће 
маркером бити означена 
закупљена техничка 
опрема и уговором о 
лизингу. 

- За моторно возило 
доставити фотокопију 
саобраћајне дозволе и 
очитану саобраћајну 
дозволу. 
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ПРИЛОГ  БР 9 

6. Понуђач који наступа самостално, 
понуђач који наступа са 
подизвођачима, односно група 
понуђача је у обавези да уз понуду 
достави банкарску гаранацију за 
озбиљност понуде и писма о 
намерама банке за издавње банкарске 
гаранције и то: 

 

 - Банкарску гаранцију за  
озбиљност понуде 

ПРИЛОГ 10 

 - Писмо о намерама банке за 
издавање банакарске гаранције 
за повраћај аванса 

ПРИЛОГ БР 11 

 -Писмо о намарама банке  за 
издавање банкарске гаранције за 
добро извршење посла у износу од 
10% вредности уговора 

ПРИЛОГ БР 12 

 - Писмо о намерама банке за 
издавање  банкарске гаранције 
за отклањање грешака у 
гарантном року у износу од 5% 
од вредности уговора  

ПРИЛОГ БР 13 

 - Фотокопија обрасца оверених 
потписа лица овлашћених за 
заступање (ОП образац) 

- Уколико понуду потписује лице 
које није наведено у ОП 
пбрасцу, доставити 
договарајуће овлашћење. 

ПРИЛОГ БР 14 

 У случају заједничке понуде – 
Споразум којим се  понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке. 

ПРИЛОГ БР 15 
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4.3. ОБРАСЦИ 

 

Р.Б. НАЗИВ ОБРАСЦА БРОЈ ОБРАСЦА 

1. Образац понуде Образац бр 1 

2. Општи подаци о понуђачу Образац бр 2 

3. Општи подаци о члану групе понуђача Образац бр 3 

4. Oбразац за оцену испуњености услова 

понуђача који наступа самостално/ члан групе 

понуђача 

Образац бр 4 

4а.  Образац за оцену испуњености услова 

подизвођача 

Образац бр 4а 

5. Изјава чланова групе који подносе заједничку 

понуду 

Образац бр 5 

6. Изјава понуђача да не наступа са 

подизвођачем 

Образац бр 6 

6а. Изјава о ангажовању подизвођача Образац бр 6а 

7. Општи подаци о извођачу Образац бр 7 

8. Изјава о посети локацији Образац бр 8 

9. Изјава о одговорном извођачу, који ће 

решењем бити именован за извођење радова 

у предметној јавној набавци 

Образац бр 9 

10. Списак изведених грађевинских и грађевинско 

занатских радова на најмање три објекта коју 

су споменици културе,  у последње три године 

( 2010, 2011 и 2012)  , од чега је најмање један 

у минималном износу од 5.000.000,00 динара 

са ПДВ-а.   

Образац бр 10 

11. Потврда о реализацији закључених уговора Образац бр 11 
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12. Изјава о расположивости технике опреме Образац бр 12 

13. Модел Уговора Образац бр 13 

14. Предмер и предрачун Образац бр 14 

15. Динамички план Образац бр 15 

16. Образац трошкова припреме понуде Образац бр 16 

17. Изјава о независној понуди Образац бр 17 

18. Образац  трошкова припреме понуде Образац бр 18 

19. Образац структуре понуђене цене Образац  бр 19 

20. Изјава о независној понуди Образац бр 20 

21. Изјава понуђача о поштовању важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине 

Образац бр 21 

 

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

промене у било којем од података у погледу доказа приложених уз понуду, о тој 

промени писмено обавести Наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

Напомена: 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, 

чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

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

доказа. 

Понуђач коме је наручилац доделио уговор је у обавези да у року од 15 дана од 

дана закључења уговора достави детаљан динамички план који мора садржати 

следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња. 

Отклањање недостатака.  Детаљан динамички план доставтити у шест примерака, 

по два за сваку уговорену страну.  
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Образац 1 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:____________________________________________________ 

Матични број:______________  ПИБ ___________________________________ 

Особа за контакт:___________________________________________________ 

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку број ЈН 04/2013- 

извођење радова  на санацији и адаптацији светосавског дома и дома парохије у Перлезу,  

достављамо 

ПОНУДУ бр.________  од ___.____._____. године 

 

Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне 

документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин: 

А)самостално      б)заједничка понуда       ц) са подизвођачем 

1. 

Укупна вредност понуде изражена у 

динарима без ПДВ 

 

Словима: 

ПДВ                  % 

Укупна вредност понуде изражена у 

динарима са ПДВ-ом 

 

Словима  

 

2.Рок завршетка радова ______ календарских дана од дана увођења у посао. 

3. Нудимо гарантни рок за све радове у трајању од ____ година, од дана примопредаје 

радова, ( не краћи од 2 године) осим ако је Правилником о минималним гарантним 
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роковима за поједине врсте објеката односно радова ( „Сл. Гласник РС“ 93/2011), 

другачије одређено. 

4. За извршење јавне набавке ангажујемо ____ подизвођача (уписати број подизвођача). 

5. Уз понуду прилажемо прилоге и доказе тражене конкурсном документацијом. 

6. Важност понуде износи ____ дана  од дана отварања понуде ( не краћи од 60 дана). 

7. Начин плаћања. 

А) аванс ________ % - највише 20% 

Б) без аванса 

 

 

Датум:__________                                                        Потпис овлашћеног лица 

                                             ____________________________ 

 

                           М.П 
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Образац 2. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. Који наступа самостално 

2. Који наступа са подизовођачима 

3. Овлашћеног члана групе понуђача 

(заокружити) 

Назив понуђача  

Седиште и адреса понуђача  

Одговорно лице – директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

E- mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

ПИБ  

ПДВ број  

 

Датум: ________________                    Име и презиме овлашћеног лица 

                                               _________________________________ 

                                           Потпис овлашћеног лица 

                                       _________________________________ 

М.П 

          Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђа. 
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Образац 3. 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе Понуђача  

Одговорно лице члана- директор  

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-mail  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

ПИБ  

ПДВ број  

 

Датум:_______________        Потпис овлашћеног лица 

                        ________________________ 

    М.П 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе 

подизвођача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице члана групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе.  
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Образац бр.4 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ  ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

А) Понуђача који наступа самостално 

Б)Члана групе понуђача 

(заокружити) 

 

(назив и седиште понуђача/члана групе понуђача) 

При састављању понуде у потпуности само поштовали услове Наручиоца, упознати 

смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе 

(прилоге) и обрасце о испуњености обавезних услова: 

Бр. прилога Документ Прилог 

Прилог бр. 1 Извод из Агенције  
привредне регистре, 
односно извод из 
регистра надлежног 
органа 

да не 

Прилог бр.2 Уверење надлежног 
суда и надлежне 
полицијске управе 
МУП-а 

да не 

Прилог бр.3 Потврда Привредног 
суда и  
Потврда Прекршајног 
суда 

да 
 
да 

не 
 
не 

Прилог бр.4 Потврда Пореске 
управе Министарсва 
финансија о 
измиреним порезима 
и доприносима и  
Потврда јединице 
локлане 
самоуправе_Управе 
јавних прихода о 

да 
 
 
 
да 

не 
 
 
 
не 
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измиреним порезима 
и доприносима или 
потврда да се понуђач 
налази у поступку 
приватизације 
 

Прилог бр.5 Извештај о бонитету 
за јавне набаке-
образац БОН_ЈН.  
 

да не 

Прилог бр. 6 Потврде о извођењу 
грађевинских и 
грађевинско занатских 
радова на објектима 
који су споменици 
културе, од којих је 
један у минималном 
износу од 5.000.000 
динара са ПДВ-ом, уз 
потврду и уговор и  
окончану ситуацију 

да не 

 
Прилог бр.7 

ППОД образац оверен 
у месецу који 
претходи месецу у 
коме је објављен 
јавни позив или 
касније, 
- за инжењера који 
није у радном односу-
уговор о раду или 
други уговор о 
ангажовању за 
предметну јавну 
набавку 

да не 

Прилог бр.8 Фотокопија личне 
лиценце: 
-401 или 400 
Доказ о начину 
ангажовања 

Да 
 
да 

Не 
 
Не 

Прилог бр.9 Доказ о расположивој 
техничкој опреми: 

- Цеваста скела 

Да 
 
 

Не 
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800м2 
- Теретно 

возило, jедно 

Да не 

Прилог бр.10 
 
 
 

Банкарска гаранција 
за озбиљност понуде у 
износу од 10% 
вредности понуђене 
цене. 

да 
 
 
 

не 
 
 
 

Прилог бр 11. 
 

Писмо о намерама за 
издавање банкарске 
гаранције за добро 
извршење посла у 
износу од 10% од 
вредности уговора 

да не 

Прилог бр 12. Писмо о намерама 
банке за издавање 
банкарске гаранције 
за добро извршење 
посла у износу од 10% 
вредности уговора са 
роком 3 дана дужим 
од рока за коначно 
извршење посла 

да не 

Прилог бр 13. Писмо о намерама 
 банке за издавање 
банкарске гаранције 
за отклањање 
недостатаока у 
гарантном року 

да не 

Прилог бр 14. Фотокопија обрасца 
оверених потписа лица 
овлашћених за 
заступање(ОП) образац 
Прилог бр.11 

да не 
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Образац бр.1 Образац понуде 
 

да не 

Образац бр 2 Општи подаци о 
понуђачу 

да не 

Образац бр.3 Општи подаци о члану 
групе понуђача 

да не 

Образац бр.4 Образац за оцену 
испуњености услова 
понуђача који наступа 
самостално/члана 
групе понуђача 
 
 

да не 

Образац бр.4а Образац за оцену 
испуњености услова 
подизвођача 

да не 

Образац бр.5 Изјава чланова групе 
који подноси 
заједничку понуду 

да не 

Образац бр.6 Изјава понуђача да не 
наступа са 
подизвођачима 

да не 

Образац бр. 6а Изјава о ангажовању 
подизвођача 
 

да Не 

Образац бр.7 Општи подаци о 
подизовђачу 

да не 

Образац бр.8 Изјава о посети 
локације 

да не 

Образац бр.9 Изјава о одговорном 
извођачу, који ће 
решењем бити 
именован за 
извођење радова у 
јавној набавци 

да не 
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Образац бр.10 Списак изведених 
радова 
 

да не 

Образац бр. 11 Потврда о 
реализацији 
закључених уговора 

да не 

Образац бр.12 Изјава о 
расположивости 
техничке опреме 

да не 

Образац бр.13 Модел уговора да не 

Образац бр.14 Предмер и предрачун да не 

Образац бр. 15 Динамички план 
извршења предметне 
набавке 

да не 

Образац бр. 16 Образац трошкова 
понуде 

да не 

Образац бр.17 Изјава о независној 
понуди 

да не 

Образац бр. 18 Изјава понуђача о 
поштовању важећих 
прописа о заштити на 
раду, запошљавању и 
условима рада, 
заштити животне 
средине 

да не 

 

Датум:____________                                                       Потпис овлашћеног  лица 

                                           __________________________ 

 

М.П 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача. 

Образац потписује и оверева овлашћено лице понуђача који наступа самостално, а 

у  случају групе понуђача образац потписује и оверава овлашћено лице 

овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр.4а 
 
ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПОДИЗВОЂАЧА 

             (назив и седиште понуђача/члана групе понуђача 
 
При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати 
смо са свим условима Наручиоца и стим у вези прилажемо следеће доказе о 

испуњености обавезних услова: 
Бр. прилога Документ Прилог уз понуду 

Прилог бр.1 Извод из Агенције за 
привредне регистре, 
односно извод из регистра 
надлежног органа 

да не 

Прилог бр.2 Уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске 
управе МУП-а 

да не 

Прилог бр.3 Потврда Привредног суда 
и Прекршајног органа 

 
да 
да 

 
не 
не 

Прилог бр.4 Потврда-Пореске управе 
Министарства финансија 
РС о измиреним порезима 
и доприносима и Потврда 
јединице локалне 
самоуправеУправе јавних 
прихода о измиреним 
порезима и доприносима 
или потврда да се понуђач 
налази у поступку 
приватизације 

да 
 
 
 
 
да 
 

не 
 
 
 
 
не 

 

Датум__________________                                                 Потпис овлашћеног лица  

                                                       ______________________________ 

     М.П 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа 
са подизвођачима. 
Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 
подизвођача. 
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Образац бр.5 

ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку број 

04/2013-Извођење радова на санацији у адаптацији светосавског и дома парохије у 

Перлезу  

Овлашћујемо члана групе __________________________________________ 

Да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем. 

Пун назив и седиште, адреса 
члана групе 

Врста радова које ће 
изводити члан групе 

Потпис одговорног лица и 
печат члана групе 

Овлашћени члан:  Потпис  одговорног лица: 
 
               М.П 

Члан групе:  Потпис овлашћеног лица: 
 
             М.П 

Члан групе:    Потпис овлашћеног лица: 
 
            М.П 

Члан групе:  Потпис овлашћеног лица: 
 
        М.П 
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Образац бр.6 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну 

набавку број 04/2013- Извођење радова на  санацији и адаптацији светосавског и дома 

пархохије у Перлезу, изјављујемо да не наступамо са подизовођачима. 

 

 

Датум.____________________ 

 

 

                         Потпис овлашћеног лица 

     М.П              _______________________ 
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Образац бр. 6а 

ИЗЈАВА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

Назив подизвођача Позиције радова које изводи 

  

  

  

  

 

 

                                 

Датум:_______________            Потпис овлашћеног лица 

       ______________________ 

     М.П 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче уколико понуђач наступа 

са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава олашћено лице понуђача или овлашћено лице подизвођача. 
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Образац бр.7 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

Назив подизвођача  

Наслов и седиште подизвођача  

Особа за контакт  

Телефон и факс  

Е-mail  

Текући рачун подизвођача  

Матични број подизвођача  

ПИБ подизвођача  

Одговорно лице- директор  

 

Датум:________________                     Потпис овлашћеног лица 

       ______________________ 

  

    М.П 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака  за подизвођаче уколико понуђач 

наступа са подизођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача или овлашћено лице 

подизвођача. 
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Образац бр.8 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо посетили 

локацију која је предмет јавне набавке и стекли увид у све информације које су неопходне 

за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати  са свим условима градње и да 

они, сада видљиви, не могу бити основ било какве накнадне промене у цени. 

 

Датум___________________                        Потпис овлашћеног лице 

       _______________________ 

     М.П 

 

 

 

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице укоико наступа самостално или са 

подизвођачима. 

Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана 

групе понуђача или овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр. 9 

ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 04/2013 

Овим потврђујемо да ће доле наведени извођачи радова бити расположиви у периоду 

извршења уговора  за извођење радова на санацији и адаптацији светосавског и дома 

парохије у Перлезу 

бр Име и презиме Број лиценце Назив 

привредног 

субјекта који 

ангажује 

одговорног 

извођача 

Основ ангажовања: 

1. Запослен код 

понуђача 

2. Ангажован 

уговором 

1.     

2.     

3.     

 

Датум_________________                  Потпис овлашћеног лица 

       _____________________________ 

     М.П 

Образац копирати у потребном броју примерака. Образац потписује и оверава овлашћено 

лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у 

групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача 

или овлаћшћено лице члана групе. 

Напомена: Последњу колону „основ ангажовања“ попунити тако, што се за запослене 

уноси број 1, а за ангажовање уговором број 2. 
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Образац бр.10 

 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАКЕ  НА НАЈМАЊЕ ТРИ 

ОБЈЕКТА КОЈИ СУ СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ 

 

Наручилац Период извођења 

радова 

Врста радова Вредност изведених 

радова (без пдв-а) 

    

    

    

    

    

Укупно изведени радови без пдв-а  

 

Датум:_______________                     Потпис овлашћеног лица 

       ________________________ 

     М.П 

Напомена: саставни део овог обрасца су и потврде територијално надлежног завода за 

заштиту споменика културе којима се на несумњив начин доказује да објекти јесу 

споменици културе.  

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе подизођача. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или 

овлашћено лице члана групе. 
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Образац бр.11 

 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

Назив наручиоца:_____________________________________ 

Адреса:______________________________________________ 

Овим потврђијемо да је предузеће 
______________________________________________________ из  

______________________________________________________. 

(написати облик наступања:самостално,члан групе,овлашћени члан, подизођач) 

За потребе Наручиоца 

___________________________________________________, 

Квалитетно и у уговореном року извело радове 

(навести врсту радова) 

У вредности од _____________________ динара без ПДВ-а, 

Односно у вредности ________________ динара са ПДВ-ом а на основу уговора број 
______________ од ______________. 

Ова Потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити. 

Контакт особа Наручиоца:_____________________________, 

Телефон:__________________________________________ 

 

Датум:                          Потпис овлашћеног лица 

___________                                  ______________________ 

     М.П 

Образац копирати у потребном броју примерака. 
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Образац бр.12 

ИЗЈАВА О РАСПОЛОЖИВОСТИ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ 

Назив понуђача:________________________________________ 

Адреса:________________________________________________ 

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да 

располажемо техничком опремом траженом конкурсном документацијом и то:  

1._________________________________, ком __________ 

2.  ________________________________, ком __________ 

3. ________________________________, ком ___________ 

4. ________________________________, ком ___________ 

И да ће наведена опрема бити на располагању за време извођења радова који су предмет 

јавне набавке. 

Датум________________                      Потпис овлашћеног лица 

       _______________________ 

     М.П 

 

 

 

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана Групе понуђача.  

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана 
групе. 

Образац потписује и оварава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 
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Образац бр.13 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

 

Уговорне стране: 

1. Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића 

1, ПИВ 103255037, матични  број 08804516, текући рачун број 840-857664-61, које 

заступа  директор  Милан Ковачевић, у даљем тексту Наручилац 

2. Привредно друштво/овлашћени члан групе _________________,  са седиштем у 

____________, улица _________________, ПИБ____________, матични број 

_________________, рачун _________________ отворен код пословне банке 

_______________, 

Члан групе ____________________, са срдиштем у ______________ улица 

________________, ПИБ _____________, матични број ______________, 

Члан групе ___________________, са седиштем у ________________,  

Улица _______________, ПИБ________________, матични број ______ 

Које заступа директор ___________________, у даљем тексту Извођач 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет уговора је извођење радова на санацији и адаптацији светосавског и 

парохисјког дома у Перлезу,  и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број 

_____ од  ______2013. године,  која је саставни део овог уговора и  инвестициона 

техничком документацијом  по којој се изводе радови и овим уговором. 

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да 

обезбеди радну снагу, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинско занатске и 

припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење 

радова који су предмет овог уговора. 
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ВРЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан  2. 

Уговорне стране уврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора  износи 

укупно ____________________ динара без ПДВ-а односно ______________ са ПДВ-

ом, а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број 

_______ од ________ 2013.године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере  и не може се мењати услед повећања 

цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена 

обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне 

трошкове Извођача. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 

начин: 

- ____% односно од _________ динара са ПДВ-ом на име аванса, у року од 45  дана 

од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске 

гаранације за повраћај аванса, са роком важења до коначног извршења посла. 

Аванс се мора  оправдати са последњом привременом ситуацијом. 

- Износ до 5.000.000, оо динара, по испостављеним привременим ситуацијама и 

окончаној ситуацији, сачњеним на основу оверене грађевинске књиге изведенх 

радова и јединичних цена из понуде Извођача бр __________ од ________ 2013. 

године и потписаних од стране  стручног надзора, уз важећу банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, у року до 10 дана од дана пријема оверене ситуације.  

- Преостали износ, по испостављању коначне ситуације и прихваћемог извештаја од 

стране Министарства културе, а најкасније 45 дана од потписивања коначне 

ситуације оверне од стрне надзорног органа и прихваћене од наручиоца. 

-  Комплетну документацију  неопходну за оверу привремене ситуације: листови 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме и 

другу документцију  извођач доставља стручном надзору који ту документацију 
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чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном се неће извршити 

плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора. 

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 4. 

Извођач се обавезује  да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  

____ календарских дана, рачунајићи од дана увођења у посао. 

Датум увођења у посао, стручни надор уписује у грађевински дневник, а сматраће 

се да је увођење у посао  извршено даном кумулативног стицања следећих услова: 

- Да је Корисник предао Извођачу пројектну документацију и грађевинску дозволу, 

- Да је корисник обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, 

- Да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног  стицања 

горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. 

Утврђени рокови се не могу без сагласности Наручиоца. 

Члан 5. 

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача: 

-у случају прекида радова који трају дуже од 2 дана,  а није изазван кривицом Извођача, 

-у случају елементарних непогода или више силе, 

-у случају измене пројектне документације по налогу Наручиоца, 

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 

Извођач. 

Захтев за продужење рока извођење радова који су предмет овог уговора, у писаној 

форми, уз сагласност  Наручиоца  и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року 

од 2 дана од сазнања  за околности из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана  пре истека 

коначног рока за завршетак  радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе 

постигну писани споразум. 
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Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а 

што стручни надзор констаtује у грађевинком дневнику 

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног 

рока због околности које су настале у време доцње. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 6. 

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, 

дужан је да плати Наручиоцу уговорену казну у висино 0,1% укупно уговорене вредности 

за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи  од 5% од 

вредности укупно уговорених радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити , уз оверу надзорног органа без  

претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји  изведених радова, претрпео 

штету која је већа од износа уговорене казне, може захтевати накнаду штете, односно 

поред уговорене казне и разлику до пуног износа штете. Постојање и износ штете 

Наручилац  мора  да докаже. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 7. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет уговора  изведе у складу са важећим 

прописима, техничким прописима, грађевинском дозволом, пројектном документацијом 

и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу. 

Извођач се обавезује: 

- Да по пријему  пројектне документације исту прегледа и у року од 7 дана достави 

примедбе у писаном облуку Наручиоцу на разматрање и даље поступање; 

неблаговрмено уочене или достављене  примедбе, које нису могле остати 

непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће  имати 

утицаја на рок за извођење радова; 
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- Да пре почетка радова потпише главни пројекат и Наручиоцу достави решење о 

именовању одговорног извођача радова; 

- Да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим 

стандардима за ту врсту посла и у уговореном року; 

- Да обазбеди довољну рану снагу на градилишту и благовремену испоруку  

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих 

радова; 

- Да обазбеди базбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта свих материјала и слично, тако да  се Наручилац  ослободи свих 

одговорности према државним органима, што се тиче  безбедности, прописа о 

заштити средине и радно правних прописа за време укупног трајања извођења 

радова до предаје радова Наручиоцу; 

- Да се строго придржава мера заштите на раду; 

- Да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- Да уредно води  све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије; 

- Да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на 

основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне  ситуације, о 

свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену 

набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања 

извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења 

радова; 

- Да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да 

је спреман за њихов пријем; 

- Да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци; 

- Да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене 

опреме, с тим да отклањање недостатака у гарантном року за изведене радове 

Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране 

Наручиоца. 
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Члан 8. 

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, 

која мора да садржи: 

-податке о објекту  

-одговорном пројектанту 

-броју грађевинске дозволе 

-податке о Наручиоцу, 

- почетак и рок завршетка радове. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА И КОРИСНИКА 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на 

начин одређен чланом 2. и 3. овог уговора. 

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене 

радове. 

Наручилац,  ће обезбедити вршење стручног конзерваторског и грађевинског 

надзора над извршењем уговорених  обавеза Извођача, о чему закључује посебан 

уговор са грађевинским надзором. 

Наручилац се обавезује да најкасније 15 дана пре почетка радова на градилишту 

надлежној инспекцији рада пријави градилиште, а копије прије постави на видно 

место   на градилишту. 

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му пројектну 

документацију и грађевинску дозволу, као и да му обезбеди несметан прилаз 

градилишту. 

БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 

Члан 10. 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања овог уговора преда 

Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до 
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коначног извршења посла, која мора бити неопозива, без права на приговор и 

платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

Извођач се обавезује да у року од 15 дана потписивања овог уговора преда 

Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од 

вредности уговора  важења најмање 3 дана дуже од  истека рока за коначно 

извршење посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и 

платива на први позив, а у корист Наручиоца. 

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у 

обавези да продужи важење банкарске гаранције, с тим да се висина банкарске 

гаранције за повраћај аванса може смањити, уз писану сагласност Наручиоца, 

сразмерно изведеним радовима и износу који је оправдан део примљеног аванса 

кроз привремене ситуације. 

У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који су 

предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок 

важења банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не 

продужи  њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа 

Наручиоцу. 

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од 

вредности  уговора и са роком важења 3 дана дужим од уговореног гарантног 

рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на 

први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације. 

Гаранцију за отклањање недостатака у гаранатном року Наручилац сме да наплати 

уколико Извођач не отпочне са откалањањем недостатака у року од 5 дана од дана 

пријема писаног позива Наручиоца, и не отклони их у року  и у складу са писаним 

захтевом Наручиоца. У том случају Наручилац може ангажовати другог извођача и 

недостатке  отклонити по тржишним ценама  са пажњом  доброг привредника. 

 

 

 



50 

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 11. 

Гарантни рок за изведне радове износи_____ година рачунајући од дана  

примопредаје радова, осим ако  је Правилником о минималним роковима за 

поједине врсте објеката односно радова  ( „Сл. Гласник РС“  92/2011), другачије 

одређено. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са  условима 

произвођача, који тече од дана примопредаје радова. 

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет 

овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене 

материјале, као и упутства за руковање.  

 

Члан 12. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први позив наручиоца, отклони о 

свом трошку  све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 

дана по пријему писаног позива Наручиоца, Корисник је овлашћен да за 

отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет 

Извршиоца, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном 

року. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року  не покрива у 

потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 

члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа 

стварне штете. 

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

Члан 13. 

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара 

стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У 

случају спора меродаван је налаз овлашћене  организације за контролу квалитета. 
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У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност 

објекта , Наручилац има право да тражи да Извођач поново изведе  радове  у 

складу са пројектном документацијом и уговорним одредбама. Уколико извођач  у 

одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача 

искључиво на трошак Извођача. 

Члан 14. 

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача 

_______________________, са седиштем _____________, ПИБ________________, 

матични број ____________. 

Извођач у потпунсти одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

ВИШКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ 

Члан 15. 

Уколико се током извођења  уговорених радова појави потреба за извођењем 

вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе 

обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. 

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим 

уговорених радова и изводи вишкове радова. 

Члан 16. 

Извођач може и без претходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног 

надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно 

за стабилност објекта или спречавање штете,  а изазвани су променом тла, појавом 

воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли 

предвидети у току израде пројектне документације. 

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 

1. овог члана, о томе обавести Наручиоца. 

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити 

знатно повећана, о чеми је дужан да без одлагања обавести Извођача. 
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Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове. 

Члан 17. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог 

уговора. 

Фактични обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно 

неважећи. 

Члан 18. 

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је 

потребно извођење додатних радова, у  смислу Закона о јавним набавкама,  са 

Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног 

позива уколико Наручилац обезбеди средства  за њихово уговарање и извођењ и 

добије позитивно мишљење Управе за јавне набавке. 

ПРИМОПРЕДАЈА  РАДОВА 

Члан 19. 

Извођач о завршетку  радова обавештава Наручиоца и стручни надзор,  а дан 

завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од 

завршетка радова. 

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног 

надзора и Извођача и један представник Министарства културе Републике Србије. 

Комисија сачињава записник о примопредаји радова. 

Недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и 

предаје радова, извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те неодостатке 

Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по  пријему позива  од стране 

наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове 

поверити другом извођачу  на рачун Извођача. 
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Члан 20. 

Коначна количина и вредност радова утврђује се на бази стварно изведених 

радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених 

једничних цена из понуде. 

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји 

радова. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 21. 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 

- Уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и 

ако извођач не изводи радове у складу са пројектном документацијом или из 

неоправданих разлога прекине са извођењем радова; 

- Уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 

посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по 

примедбама стручног надзора; 

- У случају недостатка средстава за њихову реализацију. 

Члан 22. 

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за 

његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет уговора 

ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач  

је у наведном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља 

разлику између цене предметних радова  по овом уговору и цене радова новог 

извођача за те радове. 

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној 

страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да 

садржи основ за раскид уговора. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 23. 

За све што  овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, Законом о планирању и изградњи, Посебним  узансама о 

грађењу и другим важећим прописима Републике Србије.  

 

 

Члан 24. 

Прилози и саставни делови овог уговора су: 

- Понуда Извођача бр __________ од ________ 2013. Године 

- Детаљни динамички план. 

Члан 25. 

 

Све евентуалне спорове стране ће решевати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зрењанину. 

Члан 28. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања а почиње да се примењује даном 

достављања банкарске гаранције за добро извршење посла.  

Наручилац има право да активира банакарску гаранцију за озбиљност понуде ако 

Извођач у року од 15 дана од дана потписивања уговора не достави банкарску 

гаранцију из члана 10 овог уговра.  

Члан 29. 

Овај уговор је сачињен у шест исответних примерака, по три за сваку уговорну страну. 

 

Наручилац      Извршилац 
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Образац бр 14 

 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 

 

 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште: __________________________________ 

Матични број:_____________ ПИБ _________________ 

Особа за контакт:_______________________________ 

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број ЈН 0 4/2013- Извођење   

радова на  санацији и адаптацији светосавског и парохијског дома у Перлезу, потписан и 

оверен  од стране овлашћеног лица.  

Напомена:  
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Образац бр.15 

 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:_________________________________ 

Матични број:_____________ ПИБ __________________ 

Особа за контакт:_________________________________ 

 

Прилажемо динамички план за јавну набавку ЈН 04/2013-  Извођење  радова на  санацији 

и адаптацији светосавског и парохиског дома у Перлезу, потписан и оверен од стране 

овлашћеног лица. 

 

 

 

       Датум                       Потпис овлашћеног лица 

 ___________                                                                       ______________________ 

     М.П. 
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Образац бр. 16 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

Општи подаци о Понуђачу: 

Назив и седиште:_______________________________________ 

Матични број:_____________  ПИБ________________________ 

Особа за контакт:_______________________________________ 

Прилажемо укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набвку број 

ЈН 04/2013. Извођење  радова на санацији и адаптацији светосавског и парохијског дома у 

Перлезу 

Трошкови израде узорака или модела, ако су изграђени у 

складу са техничким спецификацијама наручиоца 

 

Трошкови прибављања средстава обезбеђења  

Укупан износ трошкова у динарима без ПДВ-а  

Словима 

ПДВ                                               %  

Укупан износ трошкова изражен у динарима са  ПДВ-ом  

Словима 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или 

са подизвођачима под условом да тражи накнаду трошкова израде узорака или модела. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача оли 

овлашћено лице члана групе под условом да тражи накнаду трошкова израде узорака или 

модела. 

Датум:                      Потпис овлашћеног  лица 

______________                                                              _________________________   

               М.П. 
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Образац бр. 17 

 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у понуди за јавну 

набавку ЈН 04/2013 извођење  радова на  санацији и адаптацији светосавског и 

парохијског дома у Перлезу, изјављујемо да смо понуду поднели независно, без договора 

са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 

 

Датум                                              Потпис овлашћеног лица 

_________________                 _______________________ 

 

 

                М.П. 

 

 

 

 

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. 

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана 

групе.  
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Образац бр . 18 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У поступку доделе уговора о јавној набавци радова на санацији и адаптацији светосавског 

и парохијског дома у Перлезу 

Назив понуђача  

Седиште  

Адреса  

Матични број  

ПИБ  

Шифра делатности  

Назив банке и број рачуна  

Телефон  

e-mail адреса  

Место и датум  

На основу чална 88. Став 1. Закона о јавним набавкама, а сходно члану 2.став 1. Тачка 10. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне докумунтације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова, уз понуду прилажем 
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СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

За јавну набавку 04/2013, и то 

Израда узорака и модела који су израђени у 

складу са траженом техничком 

спецификацијом наручиоса 

 _______________ дин без пдв-а 

Трошкови прибављања средстава 

обезбеђења 

_____________ дин без пдв-а 

Укупни трошкови  без пдв-а _____________ дин  

пдв _____________ дин 

Укупни тошкови са пдв-ом ___________ динара 

 

 

Структура трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 

уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 

страни наручиоца, сходн члану 88. Став 3. ЗЈН. 

 

 

Напомена: 

  Образац попуњава само онај понуђач који је имао наведене трошкове и који тражи да му из нарчилац 

надокнади 

Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач  и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понудем наручилац није дужан да му накнади 

трошкове 
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Образац  бр 19 

ОБРАЗАЦ ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, 

ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам при састављању понуде 

у поступку јавне набавке радова –Извођење радова на саанцији и адаптацији светосавског 

и парохијског дома у Перлезу, број ЈН 04/2013, поштовао обавезе  које произилазе из 

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

средине, и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.  

Изјављује да сносим накнаду за коришћење патената, ако и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица. 

 

Датум                     Потпис овлашћеног лица 

_______________     _____________________ 

 

         М.П. 
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Образац бр 20 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

Понуђач ______________________________________________ у поступку доделе уговора 

о јавној набавци радова на санацији и адаптацији светосавског и парохијског дома у 

Перлезу 

 Без ПДВ-а У односу на укупну цену без 

ПДВ-а 

Укупна цена без ПДВ-а __________ дин ______% 

Трошкови транспорта __________ дин ______% 

Трошкови материјала __________ дин ______% 

Трошкови рада __________ дин ______% 

Трошкови спољних 

сарандика 

__________дин ______% 

Вредност зараде ( маржа) __________дин ______% 

Укупна вредност без ПДВ-а   

Укупно ПДВ 20%   

Укупна цена са ПДВ-ом   

 

М.П.        ________________________________                                                                        

   

Напомена: уколико понуду подноси група понуђача образц попуњава и оверава печатом 

члан групе понуђача-носилац посла 
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Упутство како да се попуни образац  структуре понуђене цене 

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама и Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступку јавних набавки  и начину доказивања испуњености 

услова у обрасцу структуре цене морају бити  приказани основни елементи понуђене 

цене, ако што су: 

1. Цена,( јединична и укупна) са и без ПДВ-а 

2. 2. Процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени 

податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, 

односно  цене током  трајања оквирног споразума ( учешће трошкова материјала, 

рада, енергије). 

Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни елементи 

понуђене цене садржани у обрасцу понуде.  
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
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Предмер и предрачун рестаураторских грађевинских и 

занатских радова светосавског и дома парохије у Перлезу                                                                       

 

  

 

 

     

 

 

     Редн
и број 

ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА Јед. 
мер
е 

количин
а 

  јединична цена без 
пореза у динарима 

укупна 
цена без 
пореза 
у 
динарим
а 

  
  

          

I ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА           

1 

Монтажа и демонтажа 
просторне металне цевасте 
скеле, за радове у свему по 
важећим прописима и мерама 
ХТЗ-а. Скела мора бити 
статички стабилна , 
анкерована и прописно 
уземљена. Користи се за све 
време трајања радова и плаћа 
само једанпут. Обрачун по м2 
скеле.   800.00 x     
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2 

Обијање продужног малтера 
сa фасадних зидова са 
вученим профилима и 
орнаменталном пластиком. 
Пре обијања малтера на свакој 
врсти  профила оставити по 
два најбоље сачувана  
профила у ширини 20-30 цм за 
узимање отисака и као 
контролни профил. По два 
најбоље сачувана елемента 
пластике изабрати са 
надзорним органом и пажљиво 
демонтирати за израду модела 
и калупа. Обити малтер са 
фасаде вучених профила и 
скинути ливене елементе 
пластике. Малтер обити 
пажљиво да се зидани делови 
вучених профила не оштете. 
Кламфама очистити спојнице 
до дубине 2 цм, а челичним 
четкамаопеку те очишћене 
зидове опрати водом. Шут 
прикупити, изнети,утоварити 
на камион и одвести на 
градску депонију. 
Обрачун по м²  обијене 
површине фасаде без 
одбијања отвора и развијања 
површина.  м² 727.72 x     

3 

Обијање продужног малтера 
сa унутрашњих зидова. Обити 
малтер и кламфама очистити 
спојнице до дубине 2 цм а 
челичним четкамаопеку те 
очишћене зидове опрати 
водом. Шут прикупити, 
изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м²  обијене 
површине зидова отвори се 
одбијају. м² 1,169.11 x     

4 

Обијање малтера сa плафона. 
Обити малтер. Шут прикупити, 
изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м²  обијене 
површине. м² 188.42 x     
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5 

Скидање спуштеног плафона 
од гипс картонских плоча са 
конструкцијом. Издвојити 
употребљив материјал, а шут 
прикупити, изнети,утоварити 
на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по 
м²  демонтиране површине  м² 61.18 x     

6 

Скидање пода од керамичких 
плочица у цементном малтеру. 
Обити плочице и скинути 
подлогу до бетонске 
конструкције. Шут прикупити, 
изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м²  обијене 
површине.               м² 48.64 x     

7 

Обијање зидних керамичких 
плочица заједно са малтером. 
Обити плочице и кламфама 
очистити спојнице до дубине 2 
цм а површину опеке очистити 
челичним четкама. Шут 
прикупити, изнети,утоварити 
на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по 
м²  обијене површине отвори 
се одбијају .                                          м3 32.90 x     

8 

Скидање пода од терацо 
плочица. Терацо плочице 
очистити и сложити на 
градилишну депонију. Шут 
прикупити, изнети,утоварити 
на камион одвести на градску 
депонију. 
Обрачун по м²  обијене 
површине. м² 62.21 x     

9 

Скидање пода од виназ 
плочица. Шут прикупити, 
изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м²  пода.              м² 171.30 x     

10 

Скидање бродског пода са 
слепим подом, штафлама и 
слојевима песка заједно са 
лајснама. Бродски под са 
наведеним елементима 
скинути натоварити на камион 
и одвести на градску депонију. 
Обрачун по м²  пода.                                     м² 119.08 x     
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11 

Пажљива демонтажа прага 
врата. Демонтирати , очистити 
и сложити на градилишну 
депонију. 
Обрачун по комаду.                                            ком 10.00 x     

12 

Пробијање отвора за прозоре 
и врата у зиду од опеке у 
продужном малтеру. 
Употребљиву опеку очистити 
од малтера и сложити на 
градилишну депонију. 
Шут прикупити, 
изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м³  зида.                                      

м³ 2.66 x     

13 

Рушење фасадног зида од 
опеке у продужном малтеру 
заједно са соклом. 
Употребљиву опеку очистити 
од малтера и сложити на 
градилишну депонију. Шут 
прикупити, изнети, утоварити 
на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по 
м³  зида.                                      м³ 7.68 x     

14 

Рушење темеља од опеке у 
продужном малтеру. 
Употребљиву опеку очистити 
од малтера и сложити на 
градилишну депонију. Шут 
прикупити, изнети,утоварити 
на камион и одвести на 
градску депонију. Обрачун по 
м³  зида.         м³ 1.52 x     

15 

Рушење спољних степеника 
од опеке. Употребљиву опеку 
очистити од малтера и 
сложити на градилишну 
депонију. Шут прикупити, 
изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
Обрачун по м¹  степеника.         м¹ 25.52 x     

16 

Скидање крова силаза у 
подрум. Светосавског дома и 
одвожење шута на градску 
депонију. Кров је хоризонталне 
површине 2,2 м² 
Обрачун паушално.                                    

пау
шал

но         
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17 

Пажљива демонтажа спољних 
прозора. Шут прикупити, 
изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску депонију. 
 Обрачун по комаду прозора.  

          

  
до  2,00 м²   

ком. 5.00 x     

  
од  2,00 м² -  5,00 м²  

ком. 25.00 x     

18 

Пажљива демонтажа спољних 
врата. Шут прикупити, 
изнети,утоварити на камион и 
одвести на градску 
депонију.Обрачун по комаду 
прозора.           

  
од  2,00 м² -  5,00 м²  

ком 6.00 x     

  
УКУПНО ДЕМОНТАЖНИ 
РАДОВИ :             

  
  

          

II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
          

              

1 

Ручни ископ земље 
3.категорије за тракасти 
темељ. Ископану земљу 
превести колицима на 
градилишну депонију. Обрачун 
по м³  . м³ 2.20 x     

  
УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 
:             

  
  

          

III  
БЕТОНСКИ РАДОВИ И 
АРМИРАНО БЕТОНСКИ 
РАДОВИ           

              

1 

Израда АБ тракастог темеља 
МБ 20 заједно са арматуром и 
тампон слојем шљунка од 10 
цм. У цену улази и оплата. 
Обрачун по м³  темеља. 

м³ 3.00 x     

2 

Израда АБ надвратника и 
надпрозорника МБ 20  заједно 
са арматуром . 
У цену улази и оплата са 
подупирачима и помоћна 
скела. Обрачун по м³ 
надвратника и надпрозорника 

м³ 0.50 x     

  

УКУПНО БЕТОНСКИ И 
АРМИРАНОБЕТОНСКИ            
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РАДОВИ :   

  
  

          

IV ЗИДАРСКИ РАДОВИ           

              

1 

Презиђивање зидова д=30 цм, 
опеком старог формата у 
продужном малтеру пазмере 
1:2:6. Обрачун по м³  зида 

м³ 6.62 x     

2 

Зазиђивање отвора прозора и 
врата, пуном опеком старог 
формата у продужном малтеру 
пазмере 1:2:6. Обрачун по м³  
зида.    м³ 1.50 x     

3 

Израда слоја д= 2 цм до 
висине сокле, изравнавајућим 
малтером као "Цигломал". 
Обрачун по м²  зида.                              м² 107.57 x     

4 

Израда завршног слоја д= 0,5 
цм до висине, санационим 
паропропусним малтером као 
"Хидромент Ф ". Завршно 
пердашити. Обрачун по м²  
зида.                              м² 107.57 x     

5 

Ново малтерисање обијених 
делова фасаде- са израженом 
фасадном пластиком, уличне 
фасаде-изнад  "Хидромент-
а",продужним малтером 1:2:6 у 
два слоја дебљине 2,5 цм. У 
цену је урачунато шприцање 
обијених делова фасаде 
цементним млеком и завршно 
пердашење. 
Обрачун по м² фронталне 
пројекције фасаде без 
одбијања отвора и развијања 
површине зидова. м² 296.10 x     

6 

Ново малтерисање обијених 
делова фасаде- у дворишту 
изнад "Хидромент-а", 
продужним малтером 1:2:6 у 
два слоја дебљине 2,5 цм. У 
цену је урачунато шприцање 
обијених делова фасаде 
цементним млеком и завршно 
пердашење. 
Обрачун по м² фронталне 
пројекције фасаде без 
одбијања отвора и развијања 
површине зидова. м² 334.50 x     
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УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
:             

  
  

          

V 
ФАСАДЕРСКИ, 
ЛИКОРЕЗАЧКИ И ОСТАЛИ 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ           

              

1 

Израда калупа, изливање и 
постављање орнаменталне 
пластике. На основу постојећег 
модела урадити калуп од 
гипса. Калуп израдити из више 
штиклформи. Све ивице и 
површине морају бити фине, 
квалитетно обрађене и 
премазане шелаком, тачно по 
моделу и пројекту те одобрено 
од стране конзерваторског 
надзора. Пластику армирати, 
рабицирати и поставити 
анкере за уградњу и излити у 
цементном малтеру 
прављеним са јединицом. По 
завршеном изливању и 
делимичном сушењу све 
површине и ивице фино 
обрусити. Пластику поставити 
и одговарајућим анкерима 
причврстити за подлогу уз 
надзор одговорних лица. 
Отворе анкеровања, саставе 
пластике и подлоге 
ретуширати  и фино обрадити. 
Обрачун по комаду.           

а 

Шкољка имеђу прозора и 
надпрозорне греде. ком 16.00 x     

б 
Плочица испод подеоног 
венца. ком 21.00 x     

в 

Декоративна розета између 
надпрозорног и подеоног 
венца. ком 20.00 x     

г 
Розета-вентилациони тавански 
отвор. ком 16.00 x     

д 
Геометријски украс између 
прозора испод подеоног венца ком 20.00 x     

ђ 

Геометријско-флорални 
елемент на ризалиту. Испод 
подеоног венца. ком 4.00 x     

е 
Врх атике ризалита. 

ком 2.00 x     

ж 
Флорални украси на угловима 
атике. ком 4.00 x     
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з 

Прозорски фронтон са 
декоративним геометријским 
пољем ком 5.00 x     

и Украс на парапетном пољу  ком 13.00 x     

ј 
Украс на парапетном пољу 
ризалита  ком 4.00 x     

к 

Правоугаоно поље између 
прозора ризалита ком 7.00 x     

2 

Узимање отисака вучених 
профила, венаца, шамбрана, 
трака и слично ортогоналне 
пројекције профила до 30 цм, у 
гипсу. Пре почетка радова 
надзорни орган и извођач 
радова одређују и остављају 
контролне траке дужине 50 цм 
за сваку врсту профила. Са 
остављених контролних трака 
пажљиво скинути све слојеве 
боја и осталих наслага, 
етуширати и узети отиске у 
гипсу за израду шаблона. 
Обавезно технички снимити 
профиле. Обрачун по ком. 
отиска. ком 7.00 x     

3 

Ретуширање гипсаних отисака 
вучених профила до  30 цм. 
Пре  израде шаблона, у 
радионици,         извршити 
ретуширање и корекцију 
отисака гипсаних профила. 
Ретуширање обавзно вршити 
стручном рандом снагом, а 
налог да се шаблони могу 
израдити на основу 
ретушираних гипсаних отисака 
даје надзорни орган преко 
дневника. Обрачун по ком. 
отиска.                         ком 7.00 x     

4 

Израда шаблона од челичног 
лима ортогоналне пројекције 
профила до 30 цм. Профил 
гипсаног тиска вученог 
профила или детаља пројекта 
копирати на дебљи папир, 
исећи по ивици и пренети на 
челични лим. Лим искројити по 
профилу, израдити дрвено 
“коло” и формирати шаблон, 
за извлачење вучених 
профила. Пре употребе 
шаблоне прегледа и даје 
писмену сагласност за  рад 
надзорни орган. Обрачун по ком 7.00 x     
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ком. шаблона.  

5 

Израда вучених венаца уличне 
фасаде ортогоналне 
пројекције профила шаблона 
до 30 цм у продужном 
малтеру, челичним  
шаблонима. Шаблони морају 
бити добрени од стране 
пројектанта и надзорног 
органа. На подлогу набацити 
цементни шприц, реко шприца 
нанети слој продужног 
малтера справљен са 
просејаним шљунком 
“јединицом” и више пута 
извући шаблоном, док венац 
не добије профил. Малтер за 
завршни слој справити са 
ситним песком и извући више 
пута челичним шаблоном, док 
се не добије фин профил са 
правим вицама. На угловима и 
саставима извршити пажљиво 
геровање, ручну израду, свих 
профила. Герови морају бити 
правих и оштрих ивица. 
Обрачун по м¹. стварно 
изведеног венца.           

л 
Подеони венац и профил 
сокле м` 180.00 x     

љ 
Таласасти надпрозорни венац 

м` 59.50 x     

м Прозорски солбанак м` 30.60 x     

         
н 

Геометријска декорација у 
пољу атике 

пау
шал

. 2.00 x     

            
 

  

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ, 
ЛИКОРЕЗАЧКИ И ОСТАЛИ 
ЗИДАРСКИ РАДОВИ:           
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VI ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 
          

  
  

          

1 

Израда хоризонталне 
хидроизолације пресецањем  
зидова од опеке дебљинe  15-
50 цм  и постављањем ПВЦ 
шина са вертикалним 
крилцима висине од 12 мм 
(ХИО-мастер шине или 
слично) односно крилцима 
висине колико и промер резног 
алата. Зидове пресећи  
дијамантским резним алатима  
у етапама од 20-30 цм. 
Обавезно приложити атест о 
испитивању ПВЦ ламеле на 
вертикално оптерећење шине 
на суво (не мање од 9 МПа). 
Резове ињектирати цемент-
полимерном масом са пумпом 
под притиском од 30 Бара. 
Ињектирана маса мора у 
потпуности да испуни горњу и 
доњу површину реза и да 
након очвршћавања са шином 
формира нову монолитну 
спојницу.  
Обрачун по м¹.  
                               

  
За дебљину зида од 15 цм 

м¹ 3.5 x     

  За дебљину зида од 30 цм м¹ 97.7 x     

  За дебљину зида од 50 цм м¹ 142 x     

              

  
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ 
РАДОВИ:           

  
  

          

VII СТОЛАРСКИ РАДОВИ 
          

  
  

          

1 

Израда и постављање дрвених 
једноструких прозора по узору 
на постојеће. Прозоре 
израдити од суве првокласне 
борове грађе и застаклити 
прозирним термопан стаклом. 
Обрачун по комаду.                                                            

  

Двокрилни прозор  димензија 
120*220 

ком 21.00 x     
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Једнокрилни прозор димензија 
55*65 ком 3.00 x     

  

Једнокрилни прозор димензија 
65/80 

ком 1.00 x     

2 

Израда и постављање дрвених 
врата по узору на постојеће од 
суве првокласне чамове грађе. 
Обрачун по комаду.                                            

          

  Једнокрилна 90/220 ком 4.00 x     

  
Једнокрилна са надсветлом 
120/340 ком 2.00 x     

  
Двокрилна са надсветлом  
135/340 ком 4.00 x     

              

  
УКУПНО СТОЛАРСКИ 
РАДОВИ:           
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
     

 

 

     
I 

   ДЕМОНТАЖНИ  РАДОВИ 
          

II 
   ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 

          

III 
   БЕТОНСКИ РАДОВИ 

          

IV 
   ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

          

V 
   ФАСАДЕРСКИ, ЛИКОРЕЗАЧКИ И ОСТАЛИ ЗИДАРСКИ РАДОВИ  

  

VI 
   ИЗОЛАТЕРСКИ 
РАДОВИ           

VII 
   СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

          

  

УКУПНО БЕЗ 
ПДВ-а :           

              

  ПДВ (20%):           

              

  

УКУПНО СА ПДВ-
ом           

 

 

     

 

Напомена: За све горе наведене ставке из предмера неопходан је обилазак 
објекта на терену и визуелни увид у сваку ставку како се сви рестаураторски 
радови изводе по узору на оригинално стање на терену. Накнадни, мањи 
скривени радови уколико их има и ако су уско везани за било коју од 
наведених ставки неће се признавати. 

        

 

 

     

 

 

   
Саставилa: 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

   

Oливера Пауновић 
дипл.инг.арх. 
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ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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