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Образац број 1  

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1.  Назив,  адреса  и  интернет  страница  наручиоца:  Апотека „Зајечар“ из Зајечара, Николе 

Пашића 11-13, www.apotekazajecar.rs 

 

2.  Врста поступка: Отворени поступак  

 

3.  Предмет јавне набавке: Радови  

 

4.  Поступак се спроводи ради закључења уговора о предметној јавној набавци.  

 

5.  Контакт: Апотека „Зајечар“ из Зајечара, Николе Пашића 11-13 факс:  019/422-656, имејл адреса: 

аpotekazajecar@open.telekom.rs 

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1.  Опис предметне набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

Радови на реконструкцији и адаптацији пословног објекта Апотеке Зајечар у Зајечару на адреси 

Војводе Мишића 8а. 

 

Ознака из општег речника набавке:  

45262700- Адаптација зграде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 3 од 62 

  

Образац број 2  

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

          У пословном објекту Апотеке Зајечар који се налази на адреси Војводе Мишића 8а, потребно 

извршити описане грађевинско – архитектонске радове доградње, реконструкције, санације и 

адаптације објекта, као и радове на водоводу и канализацији, на машинским инсталацијама, на 

електро инсталацијама и противпожарне заштита објекта према датој спецификацији у овој 

документацији.  

          Обавеза Изабраног Понуђача је да, у року од 7 (седам) календарских дана од дана увођења  

у посао, о свом трошку изврши контролну проверу извршених мерења, и о томе писаним путем 

обавести Наручиоца и Надзорног органа. Овом приликом ће се сачинити Записник о утврђеном 

стању који потписују Извођач радова, Надзорни орган и Наручилац.  

          Спецификација потребних радова на реконструкцији пословног простора Апотеке Зајечар, у 

Зајечару: 

 

Г Р А Ђ Е В И Н С К О   -   А Р Х И Т Е К Т О Н С К И    Р А Д О В И 

A DEMONTAŽE I RUŠENJA   

1 Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. Dimnjak pažljivo porušiti. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i 
rušenje kape i pomoćna skela." 

m³ 4.60 

2 Rušenje maske za oluk od gips kartonskih ploča. Maske pažljivo porušiti. Šut 
pokupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 10km. 

m' 10.50 

3 Rušenje betonske ploče pored izloga i rušenje parapeta h=40cm u mokrom čvoru. 
Šut pokupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 10km. 

m² 3.76 

4 Rušenje zidova od siporeks blokova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa 
serklažima,nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljive siporeks blokove 
očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku deponiju do 10km. 

m² 12.00 

5 Probijanje zidova od giter blokova radi montaže novih vrata. Šut prikupiti, izneti, 
utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 10km. 

m³ 1.90 

6 Demontaža liftovske kabine i vođica lifta, objekta visokog do P+1. Izvršiti 
kompletnu demontažu svih delova lifta i njegovo skladištenje na deponiju udaljenu 
do 15 km, po izboru investitora.  

pauš. 1.00 

7 Demontaža automatike za lift sa obijanjem betonskog postolja. Izvršiti kompletnu 
demontažu svih delova i njihovo skladištenje na deponiju udaljenu do 10km, po 
izboru investitora. 

pauš. 1.00 

8 Demontaža liftovskih vrata. Izvršiti kompletnu demontažu svih delova i njihovo 
skladištenje na deponiju udaljenu do 10km, po izboru investitora. 

kom. 2.00 

9 Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. Šut 
prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 10km.  

m² 262.50 

10 Pažljiva demontaža prozora. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i 
odvesti na deponiju koju odredi investitor. Preduzeti mere zaštite u prolazu. 

kom. 7.00 

12 Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti 
na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.  

kom. 10.00 

13 Pažljiva demontaža GRO i PTT ormana. Otvore koji ostanu u zidu zatvoriti gipsanim 
tablama. Demontirati ormane i odvesti na deponiju udaljenu do 10 km, po izboru 
investitora.  

kom. 3.00 

14 Pažljiva demontaža metalne rešetke u hodniku pored stepeništa. Demontiranu kom. 1.00 
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rešetku utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. 

15 Pažljiva demontaža umivaonika sa sifonom i baterijom i demontaža WC šolje, 
vodokotlića i cevi. Demontirati sanitariju i odvesti na deponiju udaljenu do 10 km, 
po izboru investitora.  

pauš. 1.00 

16 Obijanje zidnih keramičkih pločica. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i 
odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 10km. Otvori se odbijaju.  

m² 20.00 

17 Skidanje poda od linoleuma. Linoleum skinuti, upakovati, utovariti u kamion i 
odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 10 km.  

m² 6.80 

18 Skidanje itisona sa stepeništa, hodnika i iz kancelarija na spratu. Itison skinuti, 
upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investior udaljenu 
do 10km. 

m² 70.00 

19 Skidanje postojeće boje sa metalnih stubova. m' 58.00 

20 Struganje masne sokle sa zidova u hodniku. Sve površine ostrugati i oprati.  m² 45.00 

21 Pažljivo skidanje postojećih tapeta sa zidova.  m² 64.00 

22 Skidanje ploča u parapetnom delu sprata kojima je obložena fasada. Ploče skinuti, 
utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 10km.  

m² 41.00 

23 Bušenje rupe kroz fasadni zid za postavljanje ventilacije digestora, preseka 40x40 
cm. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.  

kom. 1.00 

    

B ZIDARSKI RADOVI   

1 Malterisanje zidova od siporeksa produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja 
površine očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom 
debljine sloja do 2 cm od prosejanog šljunka, „jedinice“ i kreča. Malter stalno 
mešati da se krečno mleko ne izdvoji. Malter naneti preko podloge i narezati radi 
boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa sitnim i čistim peskom, bez 
primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje malim 
perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice 
oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".  

m² 24.30 

    

C BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI   

1 Ispuna оtvora ispod lifta šljunkom do visine od 1.50m i izrada nove podne ploče 
debljine 10cm marke MB20 sa hidroizolacijom. Pod armirati mrežastom 
armaturom, prema projektu i statičkom proračunu i betonirati. Armatura ulazi u 
cenu poda. Gornju površinu gletovati do crnog sjaja i beton negovati. 

m² 2.17 

2 Izrada međuspratne tavanice TM-3, debljine 16+4 cm. Blokove prethodno obraditi 
postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. Gotove 
nosače postaviti preko fetni-nosača. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. 
Betonirati betonom marke MB 30. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. 
Oplata mora ostati najmanje 14 dana.  

m² 2.17 

3 Izrada armirane i perdašene cementne košuljice debljine 4.5 cm. Podlogu pre 
nanošenja košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim 
šljunkom „jedinicom“, razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø 188. Gornju površinu 
košuljice ravno isperdašiti i negovati dok ne očvrsne.  

m² 73.51 

    
D IZOLATERSKI RADOVI   

1 Postavljanje kondora preko daščane podloge iznad otvora od stepeništa koje nije u 
funkicji. 

m² 9.09 

2 Oblaganje metalnih vrata u prizemlju tervolom d=10cm. m² 3.77 
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E GRAĐEVINSKA STOLARIJA   

1 Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih izloga. Izloge izraditi od 
eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po 
šemi stolarije i detaljima. Izloge dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, 
vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, uskladiti prema 
boji postojećih izloga. Krila izloga zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 
dihtovati EPDM gumom.  

  

                                         250/295 kom. 1.00 

                                         370/295 kom. 2.00 

2 Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. Prozore izraditi od 
eloksiranog aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po 
šemi stolarije i detaljima. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, 
vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton eloksiranog aluminijuma, uskladiti prema 
boji postojećih izloga. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4 mm i 
dihtovati EPDM gumom.  

  

                                          110/60 kom. 6.00 

                                          370/70 kom. 1.00 

3 Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata. Vrata izraditi od eloksiranog 
aluminijurna, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. 
Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri 
šarke po krilu, po izboru projektanta.  

  

                                           70/205 kom. 6.00 

                                           90/205 kom. 10.00 

                                          100/205 kom. 3.00 

4 Izrada i postavljanje dvokrilnih aluminijumskih vrata. Vrata izraditi od eloksiranog 
aluminijurna, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. 
Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri 
šarke po krilu, po izboru projektanta.  

  

                                          160/220 kom. 1.00 

5 Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata peskarenim staklom, od 
eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". Konstrukcija vrata izvedena je od 
anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim sistemom profila. Sve 
mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti termo 
izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta.  

  

                                       280/200 kom. 1.00 

6 Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma 
"Nissal-ALS". Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, 
sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM 
profilima. Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i 
boja vrata, po izboru projektanta.  

  

                                         370/300 kom. 1.00 

    
F LIMARSKI RADOVI   

1 Izrada i montaža olučnih cevi od pocinkovanog lima RŠ 50cm, preseka 12x10m, 
debljine 0,60mm. Delovi se preklapaju min.50mm. Pocinkovane obujmice sa 
držačima su na razmaku 2,00m. Udaljenost od finalnog zida 20mm.  

m' 20.00 

2 Opšivanje atike na krovu preko zida od 25cm i 12cm pocinkovanim limom RŠ 33cm 
sa izradom okapnice.  

m' 40.00 

3 Opšivanje limom otvora gde su bili dimnjaci. kom. 3.00 
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G KERAMIČARSKI RADOVI   

1 Postavljanje podne keramike na lepak. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje 
izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi rad, nabavka 
lepka i fugomala. Keramiku obezbeđuje investitor. 

  

                            6. u Pr m² 41.87 

                            10.,11. i 12. u Pr m² 6.02 

                            7.,8.,9., 13. u Pr i 2.,6.,7. na spratu m² 69.60 

                             5. i 8. na spratu  m² 86.11 

                             9. i 10. na spratu m² 9.56 

                             11. i 12. na spratu m² 2.93 

2 Postavljanje sokle od keramičih pločica visine do 15 cm. Keramiku postaviti na le-
pak za pločice. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene pločice fugovati 
i soklu očistiti. U cenu ulazi rad, nabavka lepka i fugomala. Keramiku obezbeđuje 
investitor. 

  

                               6. u Pr m' 23.37 

                               7.,8.,9., 13. u Pr i 2.,6.,7. na spratu  m' 88.93 

                               5. i 8. na spratu  m' 41.46 

                               9. i 10. na spratu m' 14.94 

3 Postavljanje zidne keramike na lepak. U wc-u se lepe do visine od 2m, a u delu oko 
sudopere do visine od 1.6m Pločice I klase, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po 
potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i 
vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu ulazi rad, nabavka lepka i 
fugomala. Keramiku obezbeđuje investitor. 

  

                         1. i 2. u Pr m² 5.73 

                         10.,11. i 12. u Pr m² 25.98 

                         9. i 10. na spratu m² 3.23 

                         11. i 12. na spratu m² 15.44 

    

4 Nabavka i ugradnja profilisanih aluminij. lajsni iznad zadnjeg reda keram. pločica.    

                          10.,11. i 12. u Pr m' 16.66 

                          11. i 12. na spratu m' 9.82 

    

I PODOPOLAGAČKI RADOVI   

1 Izrada Tigrolux samoizlivajućeg poliuretanskog poda, na bazi poliuretanskih smola 
koje ne sadrže rastvarače. Podlogu čvrstu i ravnu, sa odstupanjem do 2 mm mere-
no pravom letvom dužine 3 m, pripremiti da bude čista, bez skramica i premaza, 
bez prašine, po potrebi oprati vodom pod velikim pritiskom i osušiti. Na podlogu 
naneti Tigrolux PU prajmer kao osnovni premaz. Preko prajmera se nanosi Tigrolux 
samoizlivajući pod. Razliveni PU - pod razvući gletericom, a zatim igličastim rolerom 
istisnuti zaostale mehuriće vazduha. Dan nakon izlivanja poda nanosi se Tigrolux 
završni pu premaz.  

m² 51.89 

    

J SUVOMONTAŽNI RADOVI   

1 Izrada pregradnih zidova debljine 125 mm, jednostruka metalna potkonstrukcija 
obložena obostrano trostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm, sistem 
Knauf W113. Pregradne nenosive zidove izraditi od pocinkovanih profila CW50, 
postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i obložiti trostrukim gips kartonskim 
pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž 
trakama po uputstvu projektanta.  

m² 72.15 
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2 Izrada spuštenog plafona sa čeličnom potkonstrukcijom i oblaganje gips kartonskim 
pločama GKB 12,5 mm, sistem Knauf D112, sa vatrootpornošću do 30min. 
Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 
60x27 mm pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim 
pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž 
trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela.  

m² 292.50 

3 Ugradnja ugaonih polukružnih lajsni od stiropora tipa YS-15a po obodu plafona u 
laboratoriji. 

m' 64.74 

4 Izrada maske za kanalizacione cevi od gipsa u izložbenom delu muzeja.  m² 2.70 

5 Zatvaranje otvora metalnih vrata u prizemlju sa gipsanim pločama na 
potkonstrukciji preko ugrađenog tervola. 

m² 3.77 

6 Lepljenje neprovidne folije preko najviših delova izloga u prizemlju. m² 11.12 

    

K MOLERSKO FARBARSKI RADOVI   

1 Bojenje čeličnih stubova i stepenišne čelične konstrukcije,protivpožarnom bojom 
za metal. Pre bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a 
zatim sve površine brusiti i očistiti. Naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. 
Bojiti dva puta bojom za metal.  

m² 30.00 

2 Bojenje drvenog gazišta i čela stepeništa i ograde FIRESTOP wood-T 
protivpožarnom bojom, proizvođača Jugohem. Pre bojenja sve površine preći 
finom šmirglom, da ostane glatka površina.  

m² 70.12 

3 Gletovanje i krečenje fino malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom. Povr-
šine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i 
pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Bojenje gletovanih zidova i 
plafona, bojama po izboru projektanta. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim 
kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. 

  

                                  zidovi m² 753.31 

                                  plafon m² 292.50 

    

L FASADERSKI RADOVI   

1 Izrada podužne trake od aluminijuma preko čeličnih stubova na fasadi. m' 13.80 

2 Krpljenje sokle na fasadi i obrada kulir plastom.  m² 5.36 

3 Obrada dela fasade alubondom i hanter daglasom.   

                            alubond m² 11.58 

                            hanter daglas m² 29.00 

4 Oblaganje fasade stiroporom d=5cm i bojenje akrilnim bojama. m² 59.11 

    

LJ SANITARNI UREĐAJI   

1 Montaža komplet umivaonika, od keramike, I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti 
odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima, a preko podmetača od gume. 
Umivaonik povezati sa odvodom hromiranim sifonorn prečnika 5/4" sa rozetom, 
čepom i lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Pored umivaonika 
postaviti etažer, držač sapuna i peškira. Umivaonik i opremu obezbeđuje investitor.  

kom. 2.00 

2 Montaža komplet WC šolje I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi 
sa "genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih 
podmetača pričvrstiti mesinganim šrafovima. Emajlirani vodokotlić postaviti sa 
potezačem. Sa vodovodnom mrežom povezati preko hromiranog ventila i 
kvalitetnog creva, a šoljom sa cevi i gumenom manžetnom. Postaviti poklopac za 
šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju i opremu obezbeđuje investitor.  

kom. 2.00 
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3 Montaža dvodelne sudopere, dužine 80 cm, sa koritom od rostfraja. Uz sudoperu 
isporučiti i postaviti sifon sa skupljačem masti i jednoručnu stojeću hromiranu 
bateriju za sudoperu, sa pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu. Bateriju pažljivo 
postaviti, da se hrom ne ošteti.. Sudoperu i opremu obezbeđuje investitor.  

kom. 3.00 

4 Ugradnja bojlera V=50l kod sudopere u prizemlju. Bojler obezbeđuje investitor. kom. 1.00 

5 Ugradnja bojlera V=10l u kupatilu na spratu. Bojler obezbeđuje investitor. kom. 1.00 

6 Ugradnja bojlera V=5l u kupatulu u prizemlju i u kupatilu na spratu. Bojler 
obezbeđuje investitor. 

kom. 2.00 

7 Nabavka i montaža ormana sa opremom za nadzemni hidrant, sa priključkom, 
prečnika 2". Stojeći metalni ormarić dimenzija 1080x564x252 mm pričvrstiti po 
detalju. U ormariću isporučiti hidrantski ventil, 4 komada creva prečnika 52 mm 
trevira dužine 15 m sa spojnicama, 2 mlaznice 52mm, 1 ključ za nadzemni hidrant, 
1 ključ ABC i 1 ključ C.  

kom. 2.00 

 

В О Д О В О Д    И    К А Н А Л И З А Ц И Ј А 

A VODOVOD:     

1. Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih cevi, položenih u zemljanom rovu, ispod 
podova vidno ispod plafona i u zidove objekta. Po izvršenoj montaži cevovod ispitati 
na ispitni pritisak, u prisustvu nadzornog organa, i sačiniti zapisnik. Nakon potpisivanja 
zapisnika, nadzorni organ daje nalog za zatrpavanje rovova i popunjavanje 
izštemovanih zidova. U jediničnu cenu ulazi sav potreban spojni, zaptivni i izolacioni 
materijal, te sva potrebna probijanja i štemovanja. Obračun je po postavljene i 
primljene vodovodne mreže. 

    

Mreža sanitarne vode     

PEH (Ø50mm) m’ 11 

PEH (Ø15mm) m’ 26 

2. Nabavka, transport i montaža mesinganih EK i propusnih ventila sa sanitarnim 
priključcima. U jediničnu cenu ulazi sav potreban spojni i zaptivni materijal. Obračun je 
po komadu postavljenog i primljenog propusnog ventila. 

    

Ø15mm kom. 10 

3. Nabavka, transport i ugradnja cevne izolacije ’’armfleks’’, za izolaciju cevi koje se vode 
vidno i za cevi tople i cirkulacione vode. Obračun je po m1 cevi. 

m’ 37 

4. Izrada priključka na postojeću vodovodnu mrežu. Izvesti priključak na postojeću 
vodovodnu mrežu u svemu prema projektu. U cenu ulazi sav potreban rad, vodovodna 
armatura i materijal. Obračun je paušalno. 

Pauš.   

5. Ispiranje i dezinfekcija postavljene sanitarne vodovodne mreže. Ovaj rad obavlja 
ovlašćena ustanova, koja nakon završenih radova izdaje atest o ispravnosti mreže. 
Obračun je paušalno. 

Pauš.   

6. Hidrauličko ispitivanje položene vodovodne mreže prema tehničkim uslovima iz ovog 
projekta. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa, a nakon završenog 
ispitivanja sačiniti zapisnik, koji potpisuju izvođač i nadzorni organ. Obračun je po m’ 
ispitane mreže. 

m’ 37 

        

B KANALIZACIJA:     

1 Nabavka, transport i ugradnja plastičnih PVC tvrdih kanalizacionih cevi, uračunavajući i 
potrebne fasonske komade po specifikaciji iz projekta. Spajanje cevi vrši se u rovu, u 
zidovima objekta, u podovima objekta i ispod mešuspratne konstrukcije. Nakon 
završenog ispitivanja kanalizacije na vodonepro-pustnost, sačiniti zapisnik o 
funkcionalnosti mreže. Po potpisivanju zapisnika, nadzorni organ daje nalog za 
kompletno zatrpavanje rova i popunjavanje otvora u konstrukciji. U jediničnu cenu 
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ulazi sa potreban spojni i zaptivni materijal. Obračun je po m’ postavljene i primljene 
kanalizacione mreže, uključujući i potrebne fasonske komade, po prečnicima: 

- Ø110mm (Ø100) m’ 6 

- Ø50mm  m’ 3 

2. Naavka i montaža podnih PVC slivnika sa rešetkama od inoksa vel.150x150cm. Plaća se 
po ugrađenom komadu. 

    

- Ø70mm kom. 1 

3. Hidrauličko ispitivanje položene kanalizacione mreže prema tehničkim uslovima iz 
ovog projekta. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa, a nakon 
završenog ispitivanja, sačiniti zapisnik, koji potpisuju izvođač i nadzorni organ.  

Pauš.   

4. Ostali nepredviđeni radovi. Obračun je paušalno, po ispostavljenim analizama cena i 
dokaznicama mera u građevinskoj knjizi, koju overava nadzor. 

Pauš.   

 

М А Ш И Н С К Е    И Н С Т А Л А Ц И Ј Е 

A INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA   

1 Aluminijumski člankasti radijator tip "Vox ", (proizvodi "Global"), za rad sa toplom 
vodom 90/70oC, sa priključnim redukcijama, čepovima za zatvaranje radijatorskih 
baterija, zaptivačima i spojnicama i konzolama za vešanje na zid, složeni u baterije i 
zaš 

  

Vox 600 članaka 158 

Vox 350 članaka 77 

2 Termostatski ventil sa termostatskom glavom Heimeir Standard - pravi 1/2 
Prikljucak grejnog tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom 
za navojnu cev 

kom. 24 

3 Radijatorski navijak - povratni ventili ravnog oblika dim. 1/2 Prikljucak grejnog tela 
konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev, 
prikljucak steznim setom. Ugraene mere odgovaraju DIN 3842-red 1, DARE Ms-K 

kom. 24 

4 Ručna radijatorska odzračna slavinica 3/8" kom. 24 

5 Kotlovska slavina za punjenje i pražnjenje, NP6, R1/2" kom 14 

6 Odzračni lonac od čelicne cevi zapremine 1 litar sa kugličnim ventilom R1/2" za 
pražnjenje 

kom. 2 

7 Regulacioni ventil sa kosim vretenom za regulisanje grane 1 i 2 "Tour Anderson" 
NP6  

  

TA STAD25 kom 1 

TA STAD35 kom 1 

8 Kuglični ventil sa navojem NP6   

R6/4" kom 2 

R5/4" kom 1 

R1" kom 1 

9 Bakarne polutvrde cevi JUS C.D5.500   

Ø42 x 1.5 m 10 

Ø35 x 1.5  m 5 

Ø28 x 1.0 m 40 

Ø22 x 1.0  m 35 

Ø18 x 1.0 m 55 

Ø15 x 1.0 m 165 

10 Potrošni materjal za zavarivanje i spajanje, konzole, obumijce, vešalice , i ostali 
potrošni materjal 50% od prethodne pozicije 

 0,30 
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B GRAĐEVINSKI RADOVI   

1 Građevinski radovi se odnose na probijanje rupa u međuspratnu konstrukciju i 
pregradne zidove.  

kom 40 

    
C PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI   

1  Pripremni radovi obuhvataju:   

- upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom   

- otvaranje gradilišta   

- upoređenje projekta sa stvarnim izvedenim stanjem na objektu   

- probna razmeravanja i usaglašavanja   

- prijem i uskladištenje predviđenog materijala, opreme, potrebnog alata za rad, 
oksigena i disogasa. 

  

Po završenoj montaži kompletne opreme i materijala obavezno izvršiti ispiranje 
kompletne instalacije hladnom vodom, kao i punjenje instalacije vodom iz 
toplovoda preko sistema za punjenje i dopunjavanje. 

  

Po završenom ispiranju instalacije izvršiti probu na povišeni pritisak prema važećim 
standardima i propisima. 

  

Puštanje instalacije grejanja u pogon - proba na toplo i uregulisavanje instalacije. 
Uraditi elaborat-izveštaj o izvršenom merenju i regulaciji protoka po granama 
priključaka u tri primerka. Obracunava se 30% od vrednosti investicije 

 0.03 

2  Završni radovi na izradi instalacija koja obuhvataju:   

- izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan treba 
zastakliti, uramiti i okačiti na vidno mesto. 

  

- obeležavanje instalacije (natpis, simboli i pozicije)   

- raščišćavanje i čišćenje gradilišta   

- tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem korisniku sa izradom izveštaja 
koji potpisuju službena lica: nadzorni organ, predstavnik izvođača radova grejanja i 
rukovodilac radova. 

  

- izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka koji se predaju investitoru (tri 
kopije grafičke instalacije) 

  

- isporuka celokupne tehničke dokumentacije o opremi i radovima potrebne za 
tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole, učešće u tehničkom prijemu i 
otklanjanje primedbi.Obracunava se 40% od vrednosti investicije 

 0.04 

 

Е Л Е К Т Р О   И Н С Т А Л А Ц И Ј Е 

A ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI            

1 Isporuka i montaža  glavnog razvodnog ormana - GRT, izrađen od dva puta 
dekapiranog lima. Orman je propisno šemiran, obeležen i predvidjen je za ugradnju 
u zid. U ormanu je ugrađena sledeća oprema :  

    

1 kom. Grebenasta sklopka GS 63-10U     

9 kom.automatskih osiguraca  MC32/20A "C" karakteristika  2 kom.automatskih 
osiguraca  MC32/10A "B" karakteristika     

    

2 kom.topljivih osiguraca 6A     

redne kleme, uvodnice i ostali nespecificirani materijal. kom 1 

2 Isporuka i montaža razvodne table za izložbeni deo RT-1  izradjene od  plastičnog 
materijala ili dekapiranog lima, u boji po zahtevu investitora, prilagođene za 
ugradnju u zid,  u koju je ugradjena sledeća oprema: 

    

1 kom.greb. sklopka GS 25-10U       
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2 kom.automatskih osigurača MC32/10A "B" karakteristika     

1 kom.topljivih osigurača 6A       

4 kom.automatskih osigurača MC32/16A "B" karakteristika     

redne kleme, uvodnice i ostali ne specificirani materijal. kom 1 

3 Isporuka i montaža razvodne table zalaboratoriju RT-2  izradjene od  plastičnog 
materijala ili dekapiranog lima, u boji po zahtevu investitora, prilagođene za 
ugradnju u zid,  u koju je ugradjena sledeća oprema: 

    

1 kom.greb. sklopka GS 40-10U       

1 kom.FID sklopka 25/0,5A     

2 kom.automatskih osigurača MC32/10A "B" karakteristika  18 kom.automatskih 
osigurača MC32/16A "B" karakteristika 

    

1 kom.topljivih osigurača 6A       

redne kleme, uvodnice, i ostali ne specificirani materijal. kom 1 

4 Isporuka i montaža razvodne table za sprat RT-3  izradjene od  plastičnog materijala 
ili dekapiranog lima, u boji po zahtevu investitora, prilagođene za ugradnju u zid,  u 
koju je ugradjena sledeća oprema: 

    

1 kom.greb. sklopka GS 40-10U       

5 kom.automatskih osigurača MC32/10A"B" karakteristika      

9 kom.automatskih osigurača MC32/6A "B" karakteristika      

1 kom.topljivih osigurača 6A       

redne kleme, uvodnice, i ostali ne specificirani materijal. kom 1 

5 Isporuka i montaža u postojeći KPK,  3 kom visko učinskih osigurača -zamena 
postojećih novim 

    

3 komNVP/NVT 250/100A kompl 1 

6 Demontaza postojeće stare instalacije kompl 1 

7 Isporuka protivpožarne smese(60min) tipa PLAMMAL ili slična i premazvanje 
kablova i zaptivnje otvora na granici požarnih sektora.   

kg 5 

       

B NAPOJNI VODOVI     

1 Isporuka materijala i izrada napojnog voda kablom tipa PP00-Y 4x25mm2 položenim 
u zid ispod maltera, od KPK do MRO i GRT. Plaća se komplet materijal i rad po metru 
ukupne dužine. NAPOMENA:Tačnu dužinu izmeriti na licu mesta uz prisustvo 
nadzornog organa.Proveriti mogućnost iskorišćenja postojećeg kabla   

m 7 

2 Isporuka materijala i izrada napojnog voda kablom tipa PP00-Y 5x6mm2  u zidu pod 
malterom, od GRT do RT1, RT2 i RT3 . Plaća se komplet materijal i rad po metru 
ukupne dužine. NAPOMENA:Tačnu dužinu izmeriti na licu mesta uz prisustvo 
nadzornog organa.   

m 48 

        

C INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA 

1 Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta provodnikom PP-Y 
2,3,4x1.5mm2,  u zidu pod malterom, komplet sa ugradnjom razvodnih kutija,"veko" 
stezaljki i  jednopolne, serijske ili naizmenicne sklopke (prekidača) 10A 250V za u zid 
SRS N.E3.130. U poziciji se uračunavaju i izvodi za ventilatore, roletne i 
reklame.Prosečna dužina sijaličnog mesta 8m.  

Kom 32 

2 Isporuka materijala i izrada instalacije mono-faznog priključnog mesta provodnikom 
tipa PP-Y  3x2.5mm2 u zidu pod malterom sa izradom žlebova, ugradnjom razvodne 
kutije "veko" stezaljke i priključnice 10/16A 250V SRS.N.E3.501/532 dvopolne za u 
zid sa kontaktom za uzemljenje i porculanskim uloškom. Prosečna dužina priključnog 
mesta 9m.  

Kom 46 
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3 Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog mesta provodnikom  PP-
Y 5x2.5mm2 u zidu pod malterom komplet sa  izradom žlebova, sa ugradnjom 
priključnice 16A 380V SRS.N.EO.350 i montažnom kutijom 70mm tip C SRS.N.E1.122 
sa kontaktom za uzemljenje i nultim kontaktom (tropolna sa porcelanskim uloškom). 
Prosečna dužina priključnog mesta 10m.           

Kom 3 

4 Isporuka materijala i izrada instalacije  priključnog mesta  za bojler provodnikom tipa 
PP-Y  3x2.5mm2 u zidu pod malterom sa izradom žlebova, ugradnjom razvodne 
kutije i KIP prekidača 16A . Prosečna dužina priključnog mesta 12m.  

Kom 3 

5 Isporuka materijala i izrada instalacije  priključnog mesta  za PP centralu 
provodnikom tipa PP-Y  3x2.5mm2 u zidu pod malterom sa izradom žlebova . 
Prosečna dužina priključnog mesta 3m.  

kom 1 

6 Ispitivanje instalacije i izdavanje stručnog nalaza od strane ovlašćene organizacije. paus. 1 

        

D INSTALACIJA SIGURONOSNO-PANIČNOG OSVETLJENJA 

1 Isporuka materijala i izrada instalacije priključnog mesta za vezu paničnih svetiljki, 
provodnikom tipa PP-Y 3x1.5mm2, u zidu ispod maltera sa ugradnjom razvodnih 
kutija "veko" stezaljke. Prosečna dužina priključnog mesta 8m.  

Kom 5 

2 Isporuka i montaža sigurnosnih svetiljki na zid tipa PPN 108 "Elektron"-Beograd ili 
slične sa NiCd baterijom napajane naponom 220V/50Hz, sa ucrtanom strelicom o 
smeru izlaska ili natpisom IZLAZ prema crtežima, i  fluorescentnom sijalicom 8W i 
automatskim kolom za punjenje baterije. Stepen autonomije svetiljke je 1 sat    

Kom 5 

        

E SVETILJKE I SIJALICE  

1 Nabavka i montaza ugradne fluo svetiljke 2x36W sa "V" rasterom (zastita IP 20) tipa 
npr. BFU-ARCO-VS 2x36W ''BUCK'' Beograd ili po izboru investitora. Komplet sa fluo 
cevima od 36w tipa Lumilux 840 i starterima.  

kom 39 

2 Nabavka i montaža svetiljke za na plafon tipa npr PA-15 sa belim opal staklom,  sa 
porcelanskim grlom E27 SRS N.L5.110 i sijalicom 60W 230V u zaštiti IP-43.    

Kom 15 

3 Nabavka i montaža svetiljke za na zid(dekorativne po izboru investitora) ili tipa npr 
ZA-15 sa belim opal staklom,  sa porcelanskim grlom E27 SRS N.L5.110 i sijalicom 
60W 230V u zaštiti IP-43.    

Kom 4 

        

F INSTALACIJA TELEFONA  

1 Isporuka i polaganje provodnika JHstH 2x2x0.8mm, u PVC cevi fi 16mm u zidu pod 
malterom, za telefonske prikljucke u poslovnom objektu, prosecne duzine 18m sa 
ugradnjom telefonske uticnice. Plaća se  komplet po komadu. 

kom 7 

 

 

П Р О Т И В П О Ж А Р Н А    З А Ш Т И Т А* 

А STABILNI SISTEM ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA 

1 
Isporuka i montaža centrale za javljanje požara tipa ALPHA 1100A-1L "QUADEL"-Niš 
ili odgovarajući, sa rezervnim napajanjem 7Ah, sa svim pratećim modulima i 
puštanjem u ispravan rad. 

kom. 1 

2 
Isporuka i montaža analogno-adresabilnog optičkog detektora dima ALG-E ili 
odgovarajući,komplet sa adresabilnim podnožjem YBN-R/3 ili odgovarajući i ostalim 
priborom .  

kom. 16 

3 
Isporuka i montaža analogno-adresabilnog termickog detektora dima ACB-E ili 
odgovarajući,komplet sa adresabilnim podnožjem YBN-R/3 ili odgovarajući i ostalim 
priborom .      

kom. 2 
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4 
Isporuka i montaža ručnih javljača požara HCP-E (MCP-E) ili odgovarajući za 
unutrašnju montazu,  i sa ostalim priborom. 

kom 5 

5 
Isporuka i ugradnja kabla JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8mm za povezivanje sirena. 
Kabal se polaže iznad spuštenog plafona na obujmicama E30, i manjim delom u 
crevu u zidu ispod maltera.   

m. 25 

6 Isporuka i montaža elektrodinamičke alarmne  sirene  QAS-2  ili odgovarajuće. kom. 3 

7 

Isporuka i polaganje kabla tipa halogen-free JH(ST)H-0 2x2x0,8mm za povezivanje 
javljača  sa centralom za dojavu požara. Kabli se polaže  u odgovarajučim gibljivim 
crevima na obujmicama iznad spuštenog plafona i u  zidu ispod maltera. Prosečna 
dužina javljačkog mesta oko 10m. U cenu je uračunata i nabavka i postavljanje 
gibljivih creva. Plaća se komplet materijal i rad.   

kom. 23 

8 
Montaža, povezivanje, sa svim dodatnim potrebnim a nespecificiranim sitnijim 
elementima sistema, podešavanje, puštanje u rad i obuka korisnika za korišćenje 
instalirane opreme 

paus 
 

Napomene:  
Svi predviđeni elementi ove instalacije su proizvod "HOCHIKI" Japan i "QUADEL" Niš ili odgovarajući 

B МOBILNА PROTIV-POŽARNА ZAŠTITА 

1 
Protiv-požarni ručni vatrogasni aparat za gašenje inicijalnih požara tipa "S-9". Nabavka, 
isporuka i montaza.  

kom 7 

2 
Metalna tablica dimenzija 400x300 mm. sa natpisom: 
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PPA  i opisanim postupkom upotrebe. 
Nabavka, isporuka i montaža. 

kom 7 

3 
Metalna tablica dimenzija 400x300 mm. sa natpisom: 
POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA i opisanim postupkom upotrebe. 
Nabavka, isporuka i montaža. 

kom 3 

4 
Metalna tablica dimenzija 400x300 mm. sa znakom: 
ZABRANJENO PUŠENJE 
Nabavka, isporuka i montaža 

kom 3 

5 
Metalna tablica dimenzija 400x300 mm. sa znakom:  
ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIM LICIMA 
Nabavka, isporuka i montaža 

kom 1 

* Овим предмером противпожарне заштите предвиђено је: 
- Испорука основног материјала наведеног у позицијама, 
- Испорука монтажног (помоћног) материјала потребног за комплетну израду инсталација и 

постројења, 
- Уградња основног материјала на начин описан у позицијама и уз помоћ монтажног материјала, 
- Повезивање, испитивање инсталације и постројења и пуштање у исправан рад, 
- Довођење у  исправно (првобитно) стање свих оштећених места на већ изведеним инсталацијама 

и конструкцијама, 
Цена сваке позиције обухвата: 
- набавну цену , осигурање и превоз  до градилишта основног материјала , 
- набавну цену , осигурање и превоз до градилишта монтажног ( помоћног ) материјала , 
- израду евентуално потребне радионичке документације коју ради извођач , 
- обрада водова и каблова на њиховим крајевима и извршеним повезивањем истих на оба краја,  
- испитивање и пуштање у исправан рад свих елемената инсталације и постројења наведених у 

позицијама. Уколико инвеститор сам набавља основни материјал, онда цена позиције садржи све 
остало изузев цене превоза и осигурања основног матеијала. Сав уграђени материјал мора бити 
првокласног квалитета и одговарати ЈУС-у или признатим међународним стандардима. Сви радови 
морају бити изведени са стручном радном санагом и у потпуности према важећим техничким 
прописима за предметну врсту радова. Наведени типови и произвођачи појединих делова опреме 
или инсталационог материјала дати су као и ближи податак и нису обавезни. Извођач може 
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уградити и другу опрему односно материјал, али под условом да та опрема има исте 
електротехничке и конструктивне карактеристике као и наведена опрема, што потврђује и оверава 
стручно лице инвеститора - надзорни орган. 

 

          Техничка документација може да се прегледа у Апотеци Зајечар.  У случају да потенцијални 

понуђачи желе да прегледају техничку документацију, морају да се најаве на телефон 019-422-656, 

контакт особа Анка Грамић.  

          Техничку документацију може бити достављена и у електронском облику заинтересованим 

понуђачима. Сваки заинтересовани понуђач мора да поднесе  захтев  за  достављање  техничке 

документације на имејл: apotekazajecar@open.telekom.rs и иста ће му бити достављена у најбржем 

могућем року. 

 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

         Понуђач је дужан да изради динамички план извођења радова.  

          Изабрани Понуђач је дужан да приликом потписивања Уговора достави детаљан динамички 

план извођења радова, а који мора бити у складу са укупним трајањем извођења радова. 

          Извођач  се  обавезује  да  радове  који  су предмет  овог Уговора  изведе у максималном 

року до  60 радних дана, рачунајући од дана увођења у посао. У случају изузетно хладног времена 

радови се могу обуставити за онолико дана колико је време било непогодно за извршавање радова. 

Међутим,  укупан број радних дана (не рачунајући паузу због хладноће) не сме премашити 60 радних дана. 

О овоме морају да дају сагласност Надзорни орган и Наручилац. 

mailto:apotekazajecar@open.telekom.rs
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Образац број 3  

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАН 75. И ЧЛАН 76. И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Редни 
број 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА 
Број 

документа 
Датум 

документа 
Издато 

од стране 
Број страна 
у прилогу 

1 

Да је регистрован код надлежног органа - 
Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре  односно  извод   из  регистра 
Привредног  суда  за  правно  лице  и 
предузетника; односно извод из регистра 
Привредног суда за правно лице; односно 
извод   из   одговарајућег   регистра   за 
предузетнике. 

        

2 

Да оно и његов законски заступник није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против 
привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре - 
извод из казнене евиденције, односно   
уверење   надлежног   суда   и надлежне  
полицијске  управеМинистарства  унутрашњих  
послова  за правна  лица  и  предузетнике;  
извод  из казнене  евиденције,  односно  
уверење надлежне  полицијске  управе 
Министарства  унутрашњих  послова  за 
физичка лица* 

        

3 

Да  му  није  изречена  мера  забране 
обављања  делатности  - потврде 
привредног   и   прекршајног   суда   или 
потврде Агенције за привредне регистре да 
код овог органа није регистровано да му је 
као привредном друштву (субјекту) 
изречена    мера    забране  обављања 
делатности  за  правна  лица  и 
предузетнике; да му није изречена мера 
забране обављања одређених послова  - 
потврде  прекршајног  суда  за  физичка 
лица. 

        

4 

Да   је   измирио   доспеле   порезе   и 
доприносе -  уверења  Пореске  управе 
Министарства финансија и привреде;  да 
је измирио обавезе по основу изворних 
локалних   јавних   прихода  -   уверења 
надлежне локалне самоуправе за правна 
лица, предузетнике и физичка лица. 
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Образац број 3/1  

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈН ЧЛАНА 76. И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Редни 
број 

НАЗИВ ДОКУМЕНТА 
Број 

документа 
Датум 

документа 

Издато 
од 

стране 

Број 
страна у 
прилогу 

5 

 Да располаже неопходним финансијским и 
пословним капацитетом: 
1. да у претходних годину дана од дана 
објављивања позива за достављање понуда 
(рачунајући  и  дан  позива) није  имао  блокаде  
текућих  рачуна отворених код пословних банака за 
обављање    платног    промета  - Потврде  НБС-а  о  
броју  дана неликвидности; 
2. да уредно плаћа порезе на зараде запослених  у  
смислу  закона  (до задњег дана у месецу за 
претходни обрачунски  месец),  а  најдуже  са 
кашњењем   за   један   обрачунски месец -  доказује  
се  достављањем копије  задњег  обрасца  ПП  ОПЈ 
овереног  код  пореске  управе  о исплаћеним 
зарадама запослених;  
3.  да  је  у  претходне  три  обрачунске године (2010, 
2011 и 2012) остварио пословни   приход   од   
извођења радова  у  минималном  износу  од 
18.000.000,00  динара  са  ПДВ-ом, што се доказује 
достављањем билнса успеха  и  бруто  биланса  
класе 6  - аналитика  са  исказаним  називимаконта; 
4. да  је  у  претходних  пет  година рачунајући   од   
дана   објаве позива  за  достављање  понуда извео   
радове   на   минимум   пет објеката и то радове на 
изградњи, доградњи,  реконструкцији,  санацији 
или  адаптацији  објеката. Укупна  бруто  површина  
сваког  од наведених  објеката  мора  да  буде 
минимум 200 m2 (односи   се искључиво  на  
површину реконструисаног дела објекта) и то 
следеће врсте радова: 
 а) извођење  грађевинских    и грађевинско  - 

занатских радова, који одговарају радовима 
предметне набавке 

б) извођење  машинских инсталација,  и  то  радова  
на климатизацији; 

в) извођење електро-енергртских инсталација, 
инсталација ниског и средњег напона 

г) извођење електро-енергртских инсталација, 
инстaлација телекомуникационих   мрежа   и  
система.  

    Што се доказује достављањем:  
* Уговорa    о    предметном  послу,  
* окончанoм ситуацијом или привременом 

ситуацијом не мањом од 90%  вредности  целог  
уговора по предметном послу,  

* потврдом наручиоца посла о квалитетно    
изведеном послу у уговореном року, обиму и 
квалитету (Образ. 17), за сваки објекат посебно 
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6 

Да располаже неопходним техничким капацитетом:  
Понуђач мора да има довољан технички  капацитет,  
што  доказује  попуњавањем  Обрасца број 18:  
1.  скела са свим потреб. елементима: 100 m;  
2.  путнички аутомобил: 1 комад;  
3.  мешалица  за  малтер  и  бетон: 1 комад; 
4. мобилна  ограда  за  градилиште: 10 m. 

        

7 

 Услов   о   довољном   кадровском капацитету: 
a. Понуђач  мора  имати  најмање 5 запослених лица 

(на неодређено или одређено време или по 
другом основу) - доказује   се достављањем ППОД 
обрасца (овереног од стране Пореске управе)  за 
један од последња два месеца, који претходе 
месецу у коме је објављен јавни позив.  

б. Понуђач  мора  имати  и  одговорне  извођаче  
радова -  носиоце  личних лиценци који имају 
најмање 5 година радног искуства (на 
неодређено или одређено време или по другом 
основу)  и то:  

    1. најмање 1 одговорни извођач радова   лиценце 
носиоца  типа 300   

    2. најмање 1 одговорни извођач радова   лиценце 
носиоца  типа 350  

    Као доказ дпставља се: 
   * копија личне лиценце,  
   * потврде  Инжењерске  коморе Србије    да    су    

одговорним извођачима радова лиценце важеће;  
   * M обрасце за одговорне извођаче радова;  
   * За лица која ће бити ангажована по  другом  

основу  потребно  је доставити изјаве ових лица 
да ће се ставити на располагање понуђачу за 
реализацију уговора (Образац број 19):  

Напомена: уколико  група  понуђача подноси 
заједничку понуду овај услов испуњавају 
заједнички.  
Уколико Понуђач подноси понуду са Подиз-
вођачима овај услов  понуђач мора   испунити   
самостално, док подизвођачи не морају испунити 
наведени услов.  
Уколико једно лице поседује одговарајућу лиценцу 
или лиценце за извођење предметних врста  
радова може бити именовано за одговорног 
извођача   радова   за   више   врста радова који су 
предмет набавке.  

Понуђач чија понуда буде изабрана као 
најповољнија биће у обавези да приликом 
потписивања уговорадостави на увид оригиналне 
уговоре (или оверене копије) са лицима које ће 
ангажовати по другом основу.  

        

8 

 Услов о извршеном обиласку објекта: 
Заинтересовани  Понуђачи  који подносе понуду,  
дужни  су  да  изврше  обилазак објекта - доказује се 
достављањем изјаве оверене    и    потписане    од    
стране представника  Понуђача  и  представника 
Наручиоца (Инвеститора),  Образац број 21. Ова 
потврда садржи изјаву да су у потпуности  упознати  
са стањем  објекта који  је предмет реконструкције   и 
адаптације. Понуда понуђача који не доставе  
наведену  изјаву,  сматраће  се неисправном. 
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Обилазак објекта ће се обављати сваког радног дана 
у периоду 18.11.2013. – 10.12.2013. од 10 до 14 
часова.  Обилазак се мора најавити претходног дана 
на телефон 019-422-656,  а  лице  за контакт је Анка 
Грамић. 
Напомена: уколико група понуђача подноси  
заједничку понуду овај услов испуњавају  заједнички. 
Уколико  Понуђач  подноси  понуду  са 
подизвођачима овај услов понуђач мора испунити 
самостално, док подизвођачи не морају испунити 
наведени услов. 

9 

Услов о извршеној анализи конкурсне 
документације: 
Заинтересовани понуђачи који подносе понуду,  
дужни су да изврше анализу пројектне 
документације. Исто се доказује достављањем 
изјаве оверене од стране Понуђача да прихвата 
извођење радова за укупно уговорену цену дату у 
понуди  која  обухвата  све  евентуалне вишкове, 
мањкове и непредвиђене радове које су му морали 
бити познати у тренутку давања понуде, (Образац 
број 22). Понуда Понуђача који не доставе наведену 
изјаву, сматраће се неисправном. 
Напомена: уколико група понуђача подноси  зајед-
ничку понуду овај услов испуњавају заједнички. 
Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачи-
ма овај услов понуђач мора испунити самостално, 
док подизвођачи не морају испунити овај услов. 

        

10 

Услов о достављању банкарске гаранције  за 
озбиљност понуде 
Потребно је доставити банкарску  гаранцију  за   
озбиљност   понуде - оригинал, у износу од 5% од 
вредности понуде са ПДВ-ом, са роком важења 30 
дана дуже од рока важења понуде, која мора бити 
безусловна и платива на први позив - оригинал - у 
корист Наручиоца. Не може садржати додатне 
услове за исплату, краће рокове од оних које 
одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 
наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Банкарска гаранција за 
озбиљност понуде се активира ако Понуђач чија је 
понуда изабрана  као  најповољнија  одбије  да 
закључи уговор о јавној набавци (понуда се    тада 
проглашава    неприхватљивом и Наручилац  може  
да закључи Уговор са првим следећим 
најповољнијим Понуђачем);  
Напомена: уколико  група  понуђачаподноси  
заједничку  понуду  овај  услов испуњавају 
заједнички. Уколико  Понуђач  подноси  понуду  са 
подизвођачима овај услов понуђач мора испунити 
самостално, док подизвођачи не морају испунити 
наведени услов.  
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11 

Услов  о  достављању  писма  о намерама: 
Потребно је доставити обавезујуће писмо о 
намерама банке, у којима банка изјављује да ће 
издати безусловну и плативу на први позив: 
1. банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
2. банкарску гаранцију за повраћај авансног 

плаћања. 
Понуђач чија понуда буде изабрана као 
најповољнија дужан је да достави: 
1. оригинал бaнкaрску гaрaнцију зa добро 

извршeњe послa, као средство финансијског 
обезбеђења (доставља се у што краћем року, а 
најдуже у року од 5 дана након потписвања 
уговора, оригинал, у износу од 10% вредности 
Уговора са ПДВ, са роком важења 30 дана 
дужим од последњег дана гарантног периода за 
извршене радове, која мора бити безусловна и 
платива на први позив, у корист Наручиоца. Не 
може садржати додатне услове за исплату, 
краће рокове од оних које одреди наручилац, 
мањи износ од оног који одреди наручилац или 
промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла се активира ако Понуђач с 
којим је потписан уговор не извршава своје 
обавезе на начин и под условима дефинисаним 
уговором о јавној набавци у гарантном року. Овај 
доказ се доставља након потписивања уговора у 
што краћем року, а најдуже 5 дана након 
потписивања уговора. Достављање овог доказа 
је предуслов за уплату аванса). 

2. оригинал банкарску гаранцију за повраћај 
авансног плаћања (оригинал, у износу од 
укупног износа уплаћеног аванса, са роком 
важења до испостављања окончане ситуације, 
која мора бити безусловна и платива на први 
позив, у корист Наручиоца. Не може садржати 
додатне услове за исплату, краће рокове од 
оних које одреди наручилац, мањи износ од 
оног који одреди наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. 
Банкарска гаранција за уплаћен аванс се 
активира ако Понуђач с којим је потписан уговор 
не изврши у потпусности Уговор који је 
потписан. Овај доказ се доставља након 
уплаћеног аванса у што краћем року, а најдуже 
5 дана након уплаћеног аванса). 

Напомена: уколико група понуђача подноси  
заједничку понуду овај услов испуњавају 
заједнички.  Уколико  Понуђач  подноси  понуду  са 
подизвођачима овај услов понуђач мора испунити 
самостално, док подизвођачи не морају испунити 
наведени услов. 
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Образац број 3/2  

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  

 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Доказ из става 1. тачка 2, 3. и 4. члана 75. Закона о јавним набавкама не може бити старији од два 

месеца пре отварања понуда.  

Доказ из става 1. тачка 3. члана 75. Закона о јавним набавкама мора бити издат након 

објављивања позива за подношење понуда.  

a. У случају да група понуђача поднесе заједничку понуду, понуђачи - извршиоци имају 

неограничену солидарну одговорност према наручиоцу. 

Сваки  понуђач  из  групе  понуђача  (укључујући  и  носиоца  понуде)  који  подносе 

заједничку понуду у обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за 

учешће у поступку, који су наведни од тачке 1 до 4 обавезних услова, а додатне услове у 

тачкама од 5 до 11 понуђачи испуњавају заједно.  

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

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке  

о:  

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

 ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2.  понуђачу који ће у име групе потписати уговор;  

3.  понуђачу који ће у име групе дати средство обезбеђења;  

4.  понуђачу који ће издати рачун;  

5.  рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

6.  обавезама сваког понуђача из групе за извршење уговора.  

б.  У  случају  ангажовања  подизвођача,  понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  

 извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.  

Уколико  Понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачима,  услове  од  1  до  4 испуњавају самостално, 

свако за себе, док услове 5 и 6 испуњавају заједнички понуђач и подизвођачи, а услове од 7 до 11 

понуђач мора испунити самостално, док подизвођачи не морају испунити наведене услове.  

*За наведени услов (тачка 2) потребно је доставити следаћа документа:  

- Потврду МУП-а (надлежне полицијске управе) да законски заступник правног лица или  

предузетник или физичко лице (у зависности од тога да ли понуду подноси правно лице,  

предузетник или физичко лице) није осуђиван за неко од кривичних дела, као чланови  

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,  

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

кривично дело преваре.  

- За правно лице се доставља уверење надлежног суда и то:  

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело  

примања или давања мита и кривично дело преваре доставља се уверење првостепеног  

суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва  

или огранка страног правног лица (уверење основног суда за кривична дела за која је као  

главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора ≤ 10 година и уверење вишег  

суда за кривична дела за која је као главна казна предвиђена казна затвора већа од 10  

година)  

- За дела организованог криминала доставља се уверење вишег суда у Београду  

Напомена: У случају подношења заједничке понуде и подношења понуде са подизвођачима, образац 

обавезних и додатних услова ископирати и попунити. 
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Образац број 4  

У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1. Понуда мора бити састављена на српском језику. 

2. 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, сваки образац мора бити оверен и 

потписан од стране овлашћеног лица Понуђача.  

 уколико понуду подноси група понуђача, сваки образац мора бити оверен и потписан од стране 

овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача.  

 овлашћено лице Понуђача који наступа самостално или са подизвођачима, односно овлашћено 

лице групе понуђача, је дужно да попуни модел Уговора, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да прихвата све елементе Уговора.  

3. Понуђач је дужан да, овери печатом и потпише или парафира све странице конкурсне 

документације, докумената и прилога које доставља уз понуду.  

Обрасци морају бити у потпуности читко попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.  

4. Понуђач је обавезан да понуду сачини према овом упутству и на обрасцима у конкурсној 

документацији, по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде и под условима под  

којима се спроводи поступак ове јавне набавке, у складу са Законом о јавним набавкама.  

Понуда мора бити оригинал, на преузетом обрасцу понуде, јасна и недвосмислена, попуњена читко 

штампаним словима, потписана од стране овлашћеног лица за заступање и оверена печатом 

понуђача.  

5. Подношење понуде са варијантама је забрањено. 

6. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду и то 

писаним путем на начин у облику на који подноси понуду, са назнаком да ли је измена, допуна 

или опозив понуде.  

7. Понуђач који понуду подноси самостално не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 

или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.  

8. Понуђач, уколико ангажује подизвођача, дужан је да наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. Такође, у случају кад понуђач извршење дела набавке повери подизвођачу,  у  

обавези  је  да  приликом  потписивања  уговора  писним  путем  обавести Наручиоца о делу 

потраживања која се преносе подизвођачу за наплату од  Наручиоца (Образац број 15, 15/1). 

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

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. 

10. Понуда мора да садржи изјаву о цени, начину и условима плаћања, о гарантном року и другим 

околностима од којих зависи прихватљивост понуде (Образац број 5).  

Рок за извођење радова: Укупно време за извођење радова је 60 радних дана од дана увођења у 

посао.  У случају изузетно хладног времена радови се могу обуставити за онолико дана колико је 

време било непогодно за извршавање радова. Међутим,  укупан број радних дана (не рачунајући 

паузу због хладноће) не сме премашити 60 радних дана. О овоме морају да дају сагласност 

Надзорни орган и Наручилац. 

Наручилац ће извршене радове по овом Уговору плаћати на следећи начин: 

- ____ % (максимално 40%) од вредности изведених радова путем аванса, након обострано 

потписаног Уговора,  

- ____ % (минимално  50%) од вредности изведених радова по месечним  привременим ситуацијама 
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- 10 (десет) % од вредности изведених радова плаћа Наручилац после завршених радова у уговореном 

року, односно 5 (пет) % уколико Извођач не изведе радове у договореном року. 

Гарантни рок:  

 за извршене  радове минимум 2 године,  

 за опрему, према гарантним листовима произвођача.  

Понуђач  је  дужан  да  о  свом  трошку  обезбеди  сервис  опреме  од  стране  овлашћеног 

сервисера предметне опреме у року од годину дана од дана почетка важења гаранције. То 

подразумева да је у наведеном периоду дужан да се стара о исправном функционисању 

опреме, како кроз превентивно одржавање тако и обезбеђење реактивних услуга у случају квара и 

застоја у раду.  

Саставни део конкурсне документације чини динамички план извођења радова.  

11. Цене из понуде су изражене  у динарима, фиксне су и не могу се мењати. 

12. Понуђач је у обавези да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и  писма о 

намерама банке за издавање банкарских гаранција и то:  

1.  Банкарску гаранцију за озбиљност понуде - оригинал, у износу од 5% од вредности  

 понуде са ПДВ-ом, са роком важења 30 дана дуже од рока важења понуде, која мора  

 бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у корист Наручиоца. Не може садржати 

додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног 

који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

         Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира ако Понуђач чија је понуда 

изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се 

проглашава  неприхватљивом  и  Наручилац  може  да  закључи  Уговор  са  првим следећим 

најповољнијим Понуђачем);  

2.  Обавезујуће  писмо  о  намерама  банке,  у  којима  банка  изјављује  да  ће  издати  

 две безусловне и плативе на први позив банкарске гаранције, и то: 

- банкарску гаранцију за добро извршење посла у  складу са условима из тендерске документације 

- банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. 

Понуђач  чија  понуда  буде  изабрана  као  најповољнија  дужан  је  да  достави  оригинал  

бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршeњe послa, и као средство финансијског обезбеђења. Понуђaч 

чијa понудa будe изaбрaнa кaо нaјповољнијa, дужaн јe дa што пре, а најдуже у року од 5 (пет) 

дана  од  дана  зaкључивaњa  Уговорa,  кaо  срeдство  финaнсијског  обeзбeђeњa  прeдa 

Нaручиоцу оригинaл бaнкaрску гaрaнцију зa добро извршeњe послa у висини од 10 % од укупнe 

врeдности уговорa. Гаранција морa бити бeзусловнa и плaтивa нa први позив, треба да гласи на 

Наручиоца и мора трајати најмање 90 дaнa дужe од дaнa истeкa рокa зa конaчно извршeњe 

послa. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, 

мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање 

спорова. 

Понуђач  чија  понуда  буде  изабрана  као  најповољнија  дужан  је  да  достави оригинал 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања (оригинал, у износу од укупног износа 

уплаћеног аванса, са роком важења до испостављања коначне ситуације, која мора бити 

безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца. Не може садржати додатне услове за 

исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди 

наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Банкарска гаранција за 

уплаћен аванс се активира ако Понуђач с којим је потписан уговор не изврши у потпусности 

Уговор који је потписан. Овај доказ се доставља након уплаћеног аванса у што краћем року, а 

најдуже 5 дана након уплаћеног аванса). 

13. Заштита поверљивости података: Наручилац је дужан да чува као поверљиве податке о понуђачима 

садржане у понуди које је као такве, у складу са законом понуђач означио у  

понуди.  Наручилац  је  дужан  да  одбије  давање  информавија  која  би  значила  повреду  
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поверљивости података  добијених  у понуди, као и да чува  као пословну тајну имена,  

заинтересованих  лица,  понуђача (поносиоца  пријава),  као  и  податаке  о  поднетим 

понудама(пријавама) до отварања понуда (пријава). Неће се сматрати поверљивим докази о 

испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријум и рангирање понуда.  

Наручилац у конкурсној документацији може захтевати заштиту поверљивости података које  

понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. Наручилац може  

условити  преузимање  конкурсне  документације  потписивањем  изјаве  или  споразума  о 

чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона 

којим се уређује заштита пословне тајне и представљају тајне податке у смислу закона којим 

се уређује тајност података. Лице које је примило одређене податке као поверљиве дужно је 

да их чува и штити, без обзира на степен поверљивости.  

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе у понуђеној документацији који у горњем 

десном углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица  које  је  

потписало  понуду.  Ако  се  поверљивим  сматра  само  одређени  податак  у документу, поверљив 

део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано 

„ПОВЕРЉИВО“.  

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на адекватан начин. Ако  се  

као  поверљиви  означе  подаци  који  не  одговарају  горе  наведеним  условима, наручилац ће 

позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, понуђач ће то учинити тако што ће његов 

заступник поверљивост изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време 

и потписати се.  

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост документа, наручилац ће 

понуду у целини одбити.  

14. Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, с тим да се комуникација у поступку јавне набавке врши врши на путем 

поште или факса.  

15. Наручилац  може  да  захтев  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при 

прегледу, вредновању и  упоређивању понуда, а  може да врши и контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача.  

16. Понуђач није дужан да доставља доказе који су  јавно доступни на интернет страници надлежних 

органа и то: 

- Решење o упису у регистар које издаје Агенција за привредне регистре, 

- Билансе стања и успеха за 2010, 2011 и 2012. годину који су евидентирани код Агенције за 

привредне регистре.  

17. Уколико понуђач добије негативну референцу у смислу Закона  о јавним набавкама и то за 

предмет набавке који није истоврстан са предметом ове јавне набавке, биће у обавези да  

приликом  потписивања  уговора  достави  као  додатно  обезбеђење  испуњења  својих  

уговорених обавеза бланко меницу за добро извршење посла у висини до 10 % од уговорене 

вредности  набавке  са  ПДВ-ом  са  роком  важности  60  дана  дуже  по  исплати  окончане ситуације, 

наплативу на први позив са меничним писмом (овлашћењем) у коме је наведено  

да је издата меница неопозива, безусловна и да се може попунити са клаузулом „без  

протеста“ и наплатити са рачуна понуђача под условом да понуђач не испуњава своје 

уговорене обавезе. Понуђач ће такође бити у обавези да достави картон депонованих 

потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу као и 

потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС. 

18. Критеријум  за  избор  понуђача:  У  поступку  избора  понуде  биће  примењен  критеријум 

економски наповољније понуде.  
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Избор између достављених понуда применом  критеријума еекономски најповољније понуде 

заснива се на  критеријумима: 

-  Укупна цена без ПДВ – 60 пондера 

-  Проценат аванса за уплату – 30 пондера 

-  Рок извршења радова – 10 пондера 

Оцењивање понуда ће се извршити на следећи начин: 

Ц (Укупна цена без ПДВ) = нанижа понуђена цена    х    60 

                                                             понуђена цена 

А (Проценат аванса за уплату) = нанижи  понуђени проценат аванса    х    30 

                                                                     понуђени проценат аванса 

Проценат аванса не може бити већи од 40% 

Р (Рок извршења радова) = накраћи  понуђени рок за извршење радова    х    10 

                                                               понуђени рок за извршење радова 

Рок за извршење радова не може да буде дужи од 60 дана 

Укупна вредност понуде је збир Ц + А + Р. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним 

набавкама.  

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, Наручилац ће 

доделити уговор оном понуђачу који има већи број референци од правних лица..  

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје 

понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора 

поступати по члану 86, став 1 Закона о јавним набавкама.  

19. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које 

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

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Изјава - 

Oбразац број 11).  

20. Накнаду  за  коришћење  патената,  као  и  одговорност  за  повреду  заштићених  права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

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

22. Понуђач је обавезан да понуду достави у року који је одређен у позиву, са назнаком „ПОНУДА  

ЗА  ЈАВНУ  НАБАВКУ:  РАДОВИ  -  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  АДАПТАЦЈА ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА  

АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАРУ У ЗАЈЕЧАРУ  -  НЕ  ОТВАРАТИ“  у затвореној коверти путем поште на адресу: 

Апотека Зајечар, у Зајечару, Николе Пашића 11-13 или непосредно, личном доставом на исту 

адресу.  

23. Рок за достављање понуда је 16.12.2013. године у 10.00 часова. Отварање понуда ће се обавити 

јавно 16.12.2013.године у 10:30 часова у просторијама Апотеке Зајечар, у Зајечару, Николе 

Пашића 11-13, у канцеларији на спрату.  

24. Представници  понуђача  који  присуствују  отварању  понуда,  обавезни  су  да  поднесу 

пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда.  

25. Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном позиву 

за подношење понуда. 

26. Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава 

све техничкке спецификације. 

27. Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних 

недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава,нити условљава права наручиоца или обавезе 

понуђача и која не прелази износ процењене вредности.  

28. Подношење захтева за заштиту права понуђача врши се на начин и у роковима предвиђеним 

Законом о јавним набавкама тј. подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. Захтев 

за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
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конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца 

најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. С тим да је подносилац 

захтева дужан да уплати таксу одређену законом члан 156 на рачун буџета Републике Србије 

број 840-742221843-57. Подносилац захтева мора поднети доказ о уплати таксе-потврду банке о 

уплати са именом и бројем јавне набавке: РА-01/2013.  

29. Уговор са понуђачем којем је додељен уговор закључиће се у року од 8 (осам) дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним  набавкама. 

30. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109.  Закона о 

јавним набавкама. 

31. За све што није наведено у овој конкурсној документацији примењују се одредбе Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“ бр. 29/13), као и остали подзаконски прописи којима су регулисане 

јавне набавке.  
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Образац број 5  

П О Н У Д А 

 

број _____________________  
 
назив Понуђача: ________________________________________________________________ 
 
адреса: _______________________________________________________________________ 
 
телефон, факс: ________________________________________________________________________ 
 
e mail адреса: _________________________________________________________________________ 
 
број текућег рачуна: ___________________________________________________________________ 
 
матични број: _________________________________________________________________________ 
 
шифра делатности: _____________________________________________________________________ 
 
порески број (ПИБ): _____________________________________________________________________ 
 
лице за контакт: _______________________________________________________________________ 
 
лице одговорно за потписивање Уговора: ____________________________________________ 
 
датум:_________________________________________________________________________  
 

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ 

 

Укупна   цена   извођења   радова   на   реконструкцији   и  

адаптацији пословног објекта АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ  

без ПДВ-а:                                                                                                  __________________________________ 

 

Укупна   цена   извођења   радова   на   реконструкцији   и  

адаптацији пословног објекта АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ  

са ПДВ-ом:                                                                                                   __________________________________ 

 

 

1. Начин и услови плаћања: 

- ___________ % (максимално 40%) од вредности изведених радова путем аванса, након обострано 

потписаног Уговора,  

- __________ % (минимално  50%, максимално 90%) од вредности изведених радова по месечним  

привременим ситуацијама 

- 10 (десет) % од вредности изведених радова плаћа Наручилац после завршених радова у уговореном 

року, односно 5 (пет) % уколико Извођач не изведе радове у договореном року. 

 

2. Гарантни рок: 

за извршене радове : 2 године;  

за опрему, према гарантним листовима произвођача.  

Понуђач  је  дужан  да  о  свом  трошку  обезбеди  сервис  опреме  од  стране  овлашћеног сервисера 

предметне опреме у року од годину дана од дана почетка важења гаранције. То подразумева да је у 
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наведеном периоду дужан да се стара о исправном функционисању опреме, како кроз превентивно 

одржавање тако и обезбеђење реактивних услуга у случају квара и застоја у раду.  

 

3.  Рок за извођење радова:  

Укупно време за извођење радова је______________ радних дана (максимално 60 радних дана од дана 

увођења у посао. У случају изузетно хладног времена радови се могу обуставити за онолико дана колико је 

време било непогодно за извршавање радова. Међутим,  укупан број радних дана (не рачунајући паузу због 

хладноће) не сме премашити 60 радних дана. О овоме морају да дају сагласност Надзорни орган и 

Наручилац.) 

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у 

посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:  

 да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију, укључујући главни  

пројекат  оверен  од  стране  надлежног  органа,  и  решење  о  одобрењу извођења радова;  

 да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;  

 да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;  

 да  је  Извођач  доставио  решење  о  именовању  лица  које  ће  бити  задужено  за спровођење 

мера безбедности и здраља на раду током извођења радова,  

 да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису  

осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих  

лица.  

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећег дана од кумулативног стицања горе 

наведених услова, сматраће се да је трећег дана уведен у посао.  

У укупну уговорену цену урачунати су сви трошкови везани за извршење предметне набавке. Цена одређена 

у укупном износу не мења се због насталих вишкова и мањкова радова.  

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је Извођач у 

време давања понуде, односно закључења Уговора знао или је морао знати да се морају извести.  

 

4. Рок важења понуде:_________________(минимум 30 дана од дана отварања понуде). 

 

5. Испоручилац подноси понуду (заокружити): 

a.  самостално,  

б.  као заједничку понуду,  

в.  са подизвођачем.  

 

6. Спецификација понуде је саставни део понуде и сви понуђачи је обавезно попуњавају. Уписују се 

појединачне цене без ПДВ и вредност без ПДВ (у последње две колоне). Табела може бити попуњена и на 

рачунару и одштампана. 
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А     П О Н У Д Е 

 
Г Р А Ђ Е В И Н С К О   -   А Р Х И Т Е К Т О Н С К И    Р А Д О В И 
A DEMONTAŽE I RUŠENJA jm kol cena vrednost 

1 
Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru. Dimnjak pažljivo porušiti. Šut prikupiti, izneti, 

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela." 
m³ 4.60   

2 
Rušenje maske za oluk od gips kartonskih ploča. Maske pažljivo porušiti. Šut pokupiti, izneti, 

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 10km. 
m' 10.50   

3 
Rušenje betonske ploče pored izloga i rušenje parapeta h=40cm u mokrom čvoru. Šut pokupiti, 

izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 10km. 
m² 3.76   

4 

Rušenje zidova od siporeks blokova. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima,nadvratnicima 

i svim oblogama na zidu. Upotrebljive siporeks blokove očistiti od maltera i složiti na gradilišnu 

deponiju. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 10km. 

m² 12.00   

5 
Probijanje zidova od giter blokova radi montaže novih vrata. Šut prikupiti, izneti, utovariti na 

kamion i odvesti na gradsku deponiju do 10km. 
m³ 1.90   

6 
Demontaža liftovske kabine i vođica lifta, objekta visokog do P+1. Izvršiti kompletnu demontažu 

svih delova lifta i njegovo skladištenje na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora.  
pauš. 1.00   

7 
Demontaža automatike za lift sa obijanjem betonskog postolja. Izvršiti kompletnu demontažu 

svih delova i njihovo skladištenje na deponiju udaljenu do 10km, po izboru investitora. 
pauš. 1.00   

8 
Demontaža liftovskih vrata. Izvršiti kompletnu demontažu svih delova i njihovo skladištenje na 

deponiju udaljenu do 10km, po izboru investitora. 
kom. 2.00   

9 
Skidanje spuštenog plafona od gips kartonskih ploča sa konstrukcijom. Šut prikupiti, izneti, 

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju do 10km.  
m² 262.50   

10 
Pažljiva demontaža prozora. Demontirane prozore sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na 

deponiju koju odredi investitor. Preduzeti mere zaštite u prolazu. 
kom. 7.00   

12 
Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i 

odvesti na deponiju koju odredi investitor.  
kom. 10.00   

13 
Pažljiva demontaža GRO i PTT ormana. Otvore koji ostanu u zidu zatvoriti gipsanim tablama. 

Demontirati ormane i odvesti na deponiju udaljenu do 10 km, po izboru investitora.  
kom. 3.00   

14 
Pažljiva demontaža metalne rešetke u hodniku pored stepeništa. Demontiranu rešetku utovariti 

u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. 
kom. 1.00   

15 
Pažljiva demontaža umivaonika sa sifonom i baterijom i demontaža WC šolje, vodokotlića i cevi. 

Demontirati sanitariju i odvesti na deponiju udaljenu do 10 km, po izboru investitora.  
pauš. 1.00   

16 
Obijanje zidnih keramičkih pločica. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

deponiju udaljenu do 10km. Otvori se odbijaju.  
m² 20.00   

17 
Skidanje poda od linoleuma. Linoleum skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na 

deponiju koju odredi investitor udaljenu do 10 km.  
m² 6.80   

18 
Skidanje itisona sa stepeništa, hodnika i iz kancelarija na spratu. Itison skinuti, upakovati, 

utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investior udaljenu do 10km. 
m² 70.00   

19 Skidanje postojeće boje sa metalnih stubova. m' 58.00   

20 Struganje masne sokle sa zidova u hodniku. Sve površine ostrugati i oprati.  m² 45.00   

21 Pažljivo skidanje postojećih tapeta sa zidova.  m² 64.00   

22 
Skidanje ploča u parapetnom delu sprata kojima je obložena fasada. Ploče skinuti, utovariti u 

kamion i odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 10km.  
m² 41.00   

23 
Bušenje rupe kroz fasadni zid za postavljanje ventilacije digestora, preseka 40x40 cm. Šut 

prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.  
kom. 1.00   

    
  

B ZIDARSKI RADOVI 
  

  

1 

Malterisanje zidova od siporeksa produžnim malterom u dva sloja. Pre malterisanja površine 

očistiti i isprskati mlekom. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom debljine sloja do 2 cm od 

prosejanog šljunka, „jedinice“ i kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. 

Malter naneti preko podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj spraviti sa 

sitnim i čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija. Perdašiti uz kvašenje i glačanje 

malim perdaškama. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i 

prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i "pregorevanja".  

m² 24.30   
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C BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
  

  

1 

Ispuna оtvora ispod lifta šljunkom do visine od 1.50m i izrada nove podne ploče debljine 10cm 

marke MB20 sa hidroizolacijom. Pod armirati mrežastom armaturom, prema projektu i 

statičkom proračunu i betonirati. Armatura ulazi u cenu poda. Gornju površinu gletovati do 

crnog sjaja i beton negovati. 

m² 2.17   

2 

Izrada međuspratne tavanice TM-3, debljine 16+4 cm. Blokove prethodno obraditi 

postavljanjem armature u žljebove i popunjavanjem cementnim malterom. Gotove nosače 

postaviti preko fetni-nosača. Ploču i rebra armirati po projektu i detaljima. Betonirati betonom 

marke MB 30. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima. Oplata mora ostati najmanje 14 

dana.  

m² 2.17   

3 

Izrada armirane i perdašene cementne košuljice debljine 4.5 cm. Podlogu pre nanošenja 

košuljice očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“, 

razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø 188. Gornju površinu košuljice ravno isperdašiti i negovati 

dok ne očvrsne.  

m² 73.51   

    
  

D IZOLATERSKI RADOVI 
  

  

1 Postavljanje kondora preko daščane podloge iznad otvora od stepeništa koje nije u funkicji. m² 9.09   

2 Oblaganje metalnih vrata u prizemlju tervolom d=10cm. m² 3.77   

    
  

E GRAĐEVINSKA STOLARIJA 
  

  

1 

Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih izloga. Izloge izraditi od eloksiranog 

aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. 

Izloge dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, uskladiti prema boji postojećih izloga. Krila izloga zastakliti termo Flot 

staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.  

  
  

 
                                        250/295 kom. 1.00   

 
                                        370/295 kom. 2.00   

2 

Izrada i postavljanje zastakljenih aluminijumskih prozora. Prozore izraditi od eloksiranog 

aluminijuma sa višekomornim sistemom profila i termo prekidom, po šemi stolarije i detaljima. 

Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov i ton 

eloksiranog aluminijuma, uskladiti prema boji postojećih izloga. Krila prozora zastakliti termo 

Flot staklom d=4+16+4 mm i dihtovati EPDM gumom.  

  
  

 
                                         110/60 kom. 6.00   

 
                                         370/70 kom. 1.00   

3 

Izrada i postavljanje jednokrilnih aluminijumskih vrata. Vrata izraditi od eloksiranog alumi-

nijurna, sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od 

eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuću s 2 ključa i 3 šarke po krilu, po izboru projektanta.  
  

  

 
                                          70/205 kom. 6.00   

 
                                          90/205 kom. 10.00   

 
                                         100/205 kom. 3.00   

4 

Izrada i postavljanje dvokrilnih aluminijumskih vrata. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijurna, 

sa ispunom i dihtovati EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog 

aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa i tri šarke po krilu, po izboru projektanta.  
  

  

 
                                         160/220 kom. 1.00   

5 

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata peskarenim staklom, od eloksiranog 

aluminijuma "Nissal-ALS". Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, 

sa višekomornim sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. 

Vrata zastakliti termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru 

projektanta.  

  
  

 
                                      280/200 kom. 1.00   

6 

Nabavka i postavljanje kliznih zastakljenih vrata, od eloksiranog aluminijuma "Nissal-ALS". 

Konstrukcija vrata izvedena je od anodiziranih aluminijumskih profila, sa višekomornim 

sistemom profila. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Vrata zastakliti 

termo izolacionim Flot staklom d=4+15+4 mm. Okov i boja vrata, po izboru projektanta.  

  
  

 
                                        370/300 kom. 1.00   
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F LIMARSKI RADOVI 
  

  

1 

Izrada i montaža olučnih cevi od pocinkovanog lima RŠ 50cm, preseka 12x10m, debljine 

0,60mm. Delovi se preklapaju min.50mm. Pocinkovane obujmice sa držačima su na razmaku 

2,00m. Udaljenost od finalnog zida 20mm.  

m' 20.00   

2 
Opšivanje atike na krovu preko zida od 25cm i 12cm pocinkovanim limom RŠ 33cm sa izradom 

okapnice.  
m' 40.00   

3 Opšivanje limom otvora gde su bili dimnjaci. kom. 3.00   

    
  

G KERAMIČARSKI RADOVI 
  

  

1 

Postavljanje podne keramike na lepak. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. 

Postavljene pločice fugovati i pod očistiti. U cenu ulazi rad, nabavka lepka i fugomala. Keramiku 

obezbeđuje investitor. 
  

  

 
                           6. u Pr m² 41.87   

 
                           10.,11. i 12. u Pr m² 6.02   

 
                           7.,8.,9., 13. u Pr i 2.,6.,7. na spratu m² 69.60   

 
                            5. i 8. na spratu  m² 86.11   

 
                            9. i 10. na spratu m² 9.56   

 
                            11. i 12. na spratu m² 2.93   

2 

Postavljanje sokle od keramičih pločica visine do 15 cm. Keramiku postaviti na le-pak za pločice. 

Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. U cenu ulazi 

rad, nabavka lepka i fugomala. Keramiku obezbeđuje investitor. 
  

  

 
                              6. u Pr m' 23.37   

 
                              7.,8.,9., 13. u Pr i 2.,6.,7. na spratu  m' 88.93   

 
                              5. i 8. na spratu  m' 41.46   

 
                              9. i 10. na spratu m' 14.94   

3 

Postavljanje zidne keramike na lepak. U wc-u se lepe do visine od 2m, a u delu oko sudopere do 

visine od 1.6m Pločice I klase, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu. Po potrebi ivice pločica ručno 

dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti. 

U cenu ulazi rad, nabavka lepka i fugomala. Keramiku obezbeđuje investitor. 

  
  

 
                        1. i 2. u Pr m² 5.73   

 
                        10.,11. i 12. u Pr m² 25.98   

 
                        9. i 10. na spratu m² 3.23   

 
                        11. i 12. na spratu m² 15.44   

4 Nabavka i ugradnja profilisanih aluminij. lajsni iznad zadnjeg reda keram. pločica.  
  

  

 
                         10.,11. i 12. u Pr m' 16.66   

 
                         11. i 12. na spratu m' 9.82   

I PODOPOLAGAČKI RADOVI 
  

  

1 

Izrada Tigrolux samoizlivajućeg poliuretanskog poda, na bazi poliuretanskih smola koje ne 

sadrže rastvarače. Podlogu čvrstu i ravnu, sa odstupanjem do 2 mm mere-no pravom letvom 

dužine 3 m, pripremiti da bude čista, bez skramica i premaza, bez prašine, po potrebi oprati 

vodom pod velikim pritiskom i osušiti. Na podlogu naneti Tigrolux PU prajmer kao osnovni 

premaz. Preko prajmera se nanosi Tigrolux samoizlivajući pod. Razliveni PU - pod razvući 

gletericom, a zatim igličastim rolerom istisnuti zaostale mehuriće vazduha. Dan nakon izlivanja 

poda nanosi se Tigrolux završni pu premaz.  

m² 51.89   

    
  

J SUVOMONTAŽNI RADOVI 
  

  

1 

Izrada pregradnih zidova debljine 125 mm, jednostruka metalna potkonstrukcija obložena 

obostrano trostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm, sistem Knauf W113. Pregradne 

nenosive zidove izraditi od pocinkovanih profila CW50, postaviti kamenu vunu debljine 50 mm i 

obložiti trostrukim gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave 

obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta.  

m² 72.15   

2 

Izrada spuštenog plafona sa čeličnom potkonstrukcijom i oblaganje gips kartonskim pločama 

GKB 12,5 mm, sistem Knauf D112, sa vatrootpornošću do 30min. Dvostruku potkonstrukciju 

izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27 mm pričvršćenih visilicama za 

m² 292.50   
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nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave 

obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i radna skela.  

3 Ugradnja ugaonih polukružnih lajsni od stiropora tipa YS-15a po obodu plafona u laboratoriji. m' 64.74   

4 Izrada maske za kanalizacione cevi od gipsa u izložbenom delu muzeja.  m² 2.70   

5 
Zatvaranje otvora metalnih vrata u prizemlju sa gipsanim pločama na potkonstrukciji preko 

ugrađenog tervola. 
m² 3.77   

6 Lepljenje neprovidne folije preko najviših delova izloga u prizemlju. m² 11.12   

    
  

K MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 
  

  

1 

Bojenje čeličnih stubova i stepenišne čelične konstrukcije,protivpožarnom bojom za metal. Pre 

bojenja sa metala skinuti koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, a zatim sve površine brusiti i 

očistiti. Naneti impregnaciju i obojiti osnovnom bojom. Bojiti dva puta bojom za metal.  

m² 30.00   

2 

Bojenje drvenog gazišta i čela stepeništa i ograde FIRESTOP wood-T protivpožarnom bojom, 

proizvođača Jugohem. Pre bojenja sve površine preći finom šmirglom, da ostane glatka 

površina.  

m² 70.12   

3 

Gletovanje i krečenje fino malterisanih zidova i plafona, disperzivnim kitom. Povr-šine obrusiti, 

očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i 

prevući disperzivni kit tri puta. Bojenje gletovanih zidova i plafona, bojama po izboru 

projektanta. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom 

bojom prvi i drugi put. 

  
  

 
                                 zidovi m² 753.31   

 
                                 plafon m² 292.50   

    
  

L FASADERSKI RADOVI 
  

  

1 Izrada podužne trake od aluminijuma preko čeličnih stubova na fasadi. m' 13.80   

2 Krpljenje sokle na fasadi i obrada kulir plastom.  m² 5.36   

3 Obrada dela fasade alubondom i hanter daglasom. 
  

  

 
                           alubond m² 11.58   

 
                           hanter daglas m² 29.00   

4 Oblaganje fasade stiroporom d=5cm i bojenje akrilnim bojama. m² 59.11   

    
  

LJ SANITARNI UREĐAJI 
  

  

1 

Montaža komplet umivaonika, od keramike, I klase. Umivaonik za zid pričvrstiti odgovarajućim 

tiplovima i mesinganim šrafovima, a preko podmetača od gume. Umivaonik povezati sa 

odvodom hromiranim sifonorn prečnika 5/4" sa rozetom, čepom i lancem. Postaviti slavinu za 

toplu i hladnu vodu. Pored umivaonika postaviti etažer, držač sapuna i peškira. Umivaonik i 

opremu obezbeđuje investitor.  

kom. 2.00   

2 

Montaža komplet WC šolje I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom uraditi sa 

"genzlom" i odgovarajućim kitom da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača 

pričvrstiti mesinganim šrafovima. Emajlirani vodokotlić postaviti sa potezačem. Sa vodovodnom 

mrežom povezati preko hromiranog ventila i kvalitetnog creva, a šoljom sa cevi i gumenom 

manžetnom. Postaviti poklopac za šolju od medijapana ili punog drveta. Šolju i opremu 

obezbeđuje investitor.  

kom. 2.00   

3 

Montaža dvodelne sudopere, dužine 80 cm, sa koritom od rostfraja. Uz sudoperu isporučiti i 

postaviti sifon sa skupljačem masti i jednoručnu stojeću hromiranu bateriju za sudoperu, sa 

pokretnim izlivom, za toplu i hladnu vodu. Bateriju pažljivo postaviti, da se hrom ne ošteti.. 

Sudoperu i opremu obezbeđuje investitor.  

kom. 3.00   

4 Ugradnja bojlera V=50l kod sudopere u prizemlju. Bojler obezbeđuje investitor. kom. 1.00   

5 Ugradnja bojlera V=10l u kupatilu na spratu. Bojler obezbeđuje investitor. kom. 1.00   

6 Ugradnja bojlera V=5l u kupatulu u prizemlju i u kupatilu na spratu. Bojler obezbeđuje investitor. kom. 2.00   

7 

Nabavka i montaža ormana sa opremom za nadzemni hidrant, sa priključkom, prečnika 2". 

Stojeći metalni ormarić dimenzija 1080x564x252 mm pričvrstiti po detalju. U ormariću isporučiti 

hidrantski ventil, 4 komada creva prečnika 52 mm trevira dužine 15 m sa spojnicama, 2 mlaznice 

52mm, 1 ključ za nadzemni hidrant, 1 ključ ABC i 1 ključ C.  

kom. 2.00   
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В О Д О В О Д    И    К А Н А Л И З А Ц И Ј А 
A VODOVOD: jm kol cena vrednost 

1. Nabavka, transport i ugradnja vodovodnih cevi, položenih u zemljanom rovu, ispod podova 

vidno ispod plafona i u zidove objekta. Po izvršenoj montaži cevovod ispitati na ispitni pritisak, 

u prisustvu nadzornog organa, i sačiniti zapisnik. Nakon potpisivanja zapisnika, nadzorni organ 

daje nalog za zatrpavanje rovova i popunjavanje izštemovanih zidova. U jediničnu cenu ulazi sav 

potreban spojni, zaptivni i izolacioni materijal, te sva potrebna probijanja i štemovanja. 

Obračun je po postavljene i primljene vodovodne mreže. 

      

Mreža sanitarne vode       

PEH (Ø50mm) m’ 11   

PEH (Ø15mm) m’ 26   

2. Nabavka, transport i montaža mesinganih EK i propusnih ventila sa sanitarnim priključcima. U 

jediničnu cenu ulazi sav potreban spojni i zaptivni materijal. Obračun je po komadu 

postavljenog i primljenog propusnog ventila. 

      

Ø15mm kom. 10   

3. Nabavka, transport i ugradnja cevne izolacije ’’armfleks’’, za izolaciju cevi koje se vode vidno i za 

cevi tople i cirkulacione vode. Obračun je po m1 cevi. 

m’ 37   

4. Izrada priključka na postojeću vodovodnu mrežu. Izvesti priključak na postojeću vodovodnu 

mrežu u svemu prema projektu. U cenu ulazi sav potreban rad, vodovodna armatura i materijal. 

Obračun je paušalno. 

Pauš.     

5. Ispiranje i dezinfekcija postavljene sanitarne vodovodne mreže. Ovaj rad obavlja ovlašćena 

ustanova, koja nakon završenih radova izdaje atest o ispravnosti mreže. Obračun je paušalno. 

Pauš.     

6. Hidrauličko ispitivanje položene vodovodne mreže prema tehničkim uslovima iz ovog projekta. 

Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa, a nakon završenog ispitivanja sačiniti 

zapisnik, koji potpisuju izvođač i nadzorni organ. Obračun je po m’ ispitane mreže. 

m’ 37   

          

B KANALIZACIJA:       

1 Nabavka, transport i ugradnja plastičnih PVC tvrdih kanalizacionih cevi, uračunavajući i 

potrebne fasonske komade po specifikaciji iz projekta. Spajanje cevi vrši se u rovu, u zidovima 

objekta, u podovima objekta i ispod mešuspratne konstrukcije. Nakon završenog ispitivanja 

kanalizacije na vodonepro-pustnost, sačiniti zapisnik o funkcionalnosti mreže. Po potpisivanju 

zapisnika, nadzorni organ daje nalog za kompletno zatrpavanje rova i popunjavanje otvora u 

konstrukciji. U jediničnu cenu ulazi sa potreban spojni i zaptivni materijal. Obračun je po m’ 

postavljene i primljene kanalizacione mreže, uključujući i potrebne fasonske komade, po 

prečnicima: 

      

- Ø110mm (Ø100) m’ 6   

- Ø50mm  m’ 3   

2. Naavka i montaža podnih PVC slivnika sa rešetkama od inoksa vel.150x150cm. Plaća se po 

ugrađenom komadu. 

      

- Ø70mm kom. 1   

3. Hidrauličko ispitivanje položene kanalizacione mreže prema tehničkim uslovima iz ovog 

projekta. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa, a nakon završenog 

ispitivanja, sačiniti zapisnik, koji potpisuju izvođač i nadzorni organ.  

Pauš.     

4. Ostali nepredviđeni radovi. Obračun je paušalno, po ispostavljenim analizama cena i 

dokaznicama mera u građevinskoj knjizi, koju overava nadzor. 

Pauš.     

 
М А Ш И Н С К Е    И Н С Т А Л А Ц И Ј Е 

A INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA jm kol cena vrednost 

1 Aluminijumski člankasti radijator tip "Vox ", (proizvodi "Global"), za rad sa toplom vodom 
90/70oC, sa priključnim redukcijama, čepovima za zatvaranje radijatorskih baterija, 
zaptivačima i spojnicama i konzolama za vešanje na zid, složeni u baterije i zaš 

    

Vox 600 članka 158   

Vox 350 članka 77   

2 Termostatski ventil sa termostatskom glavom Heimeir Standard - pravi 1/2 Prikljucak grejnog 
tela konusno zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev 

kom. 24   
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3 Radijatorski navijak - povratni ventili ravnog oblika dim. 1/2 Prikljucak grejnog tela konusno 
zaptiven. Univerzalni model sa specijalnim mufom za navojnu cev, prikljucak steznim setom. 
Ugraene mere odgovaraju DIN 3842-red 1, DARE Ms-K 

kom. 24   

4 Ručna radijatorska odzračna slavinica 3/8" kom. 24   

5 Kotlovska slavina za punjenje i pražnjenje, NP6, R1/2" kom 14   

6 Odzračni lonac od čelicne cevi zapremine 1 litar sa kugličnim ventilom R1/2" za pražnjenje kom. 2   

7 Regulacioni ventil sa kosim vretenom za regulisanje grane 1 i 2 "Tour Anderson" NP6      

TA STAD25 kom 1   

TA STAD35 kom 1   

8 Kuglični ventil sa navojem NP6     

R6/4" kom 2   

R5/4" kom 1   

R1" kom 1   

9 Bakarne polutvrde cevi JUS C.D5.500     

Ø42 x 1.5 m 10   

Ø35 x 1.5  m 5   

Ø28 x 1.0 m 40   

Ø22 x 1.0  m 35   

Ø18 x 1.0 m 55   

Ø15 x 1.0 m 165   

10 Potrošni materjal za zavarivanje i spajanje, konzole, obumijce, vešalice , i ostali potrošni 
materjal 50% od prethodne pozicije 

 0,30   

      

B GRAĐEVINSKI RADOVI     

1 Građevinski radovi se odnose na probijanje rupa u međuspratnu konstrukciju i pregradne 
zidove.  

kom 40   

      

C PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI     

1  Pripremni radovi obuhvataju:     

- upoznavanje sa projektom i ostalom dokumentacijom     

- otvaranje gradilišta     

- upoređenje projekta sa stvarnim izvedenim stanjem na objektu     

- probna razmeravanja i usaglašavanja     

- prijem i uskladištenje predviđenog materijala, opreme, potrebnog alata za rad, oksigena i 
disogasa. 

    

Po završenoj montaži kompletne opreme i materijala obavezno izvršiti ispiranje kompletne 
instalacije hladnom vodom, kao i punjenje instalacije vodom iz toplovoda preko sistema za 
punjenje i dopunjavanje. 

    

Po završenom ispiranju instalacije izvršiti probu na povišeni pritisak prema važećim 
standardima i propisima. 

    

Puštanje instalacije grejanja u pogon - proba na toplo i uregulisavanje instalacije. Uraditi 
elaborat-izveštaj o izvršenom merenju i regulaciji protoka po granama priključaka u tri 
primerka. Obracunava se 30% od vrednosti investicije 

 0.03   

2  Završni radovi na izradi instalacija koja obuhvataju:     

- izrada uputstva za rukovanje i održavanje u tri primerka od kojih jedan treba zastakliti, 
uramiti i okačiti na vidno mesto. 

    

- obeležavanje instalacije (natpis, simboli i pozicije)     

- raščišćavanje i čišćenje gradilišta     

- tehnički prijem i primopredaja instalacije krajnjem korisniku sa izradom izveštaja koji 
potpisuju službena lica: nadzorni organ, predstavnik izvođača radova grejanja i rukovodilac 
radova. 

    

- izrada projekta izvedenog stanja u tri primerka koji se predaju investitoru (tri kopije grafičke 
instalacije) 

    

- isporuka celokupne tehničke dokumentacije o opremi i radovima potrebne za tehnički prijem 
i dobijanje upotrebne dozvole, učešće u tehničkom prijemu i otklanjanje primedbi.Obracunava 
se 40% od vrednosti investicije 

 0.04   
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Е Л Е К Т Р О   И Н С Т А Л А Ц И Ј Е 
A ELEKTRO MONTAŽNI RADOVI            jm kol cena vrednost 

1 Isporuka i montaža  glavnog razvodnog ormana - GRT, izrađen od dva puta dekapiranog lima. 
Orman je propisno šemiran, obeležen i predvidjen je za ugradnju u zid. U ormanu je ugrađena 
sledeća oprema :  

      

1 kom. Grebenasta sklopka GS 63-10U       

9 kom.automatskih osiguraca  MC32/20A "C" karakteristika  2 kom.automatskih osiguraca  
MC32/10A "B" karakteristika     

      

2 kom.topljivih osiguraca 6A       

redne kleme, uvodnice i ostali nespecificirani materijal. kom 1   

2 Isporuka i montaža razvodne table za izložbeni deo RT-1  izradjene od  plastičnog materijala ili 
dekapiranog lima, u boji po zahtevu investitora, prilagođene za ugradnju u zid,  u koju je 
ugradjena sledeća oprema: 

      

1 kom.greb. sklopka GS 25-10U         

2 kom.automatskih osigurača MC32/10A "B" karakteristika       

1 kom.topljivih osigurača 6A         

4 kom.automatskih osigurača MC32/16A "B" karakteristika       

redne kleme, uvodnice i ostali ne specificirani materijal. kom 1   

3 Isporuka i montaža razvodne table zalaboratoriju RT-2  izradjene od  plastičnog materijala ili 
dekapiranog lima, u boji po zahtevu investitora, prilagođene za ugradnju u zid,  u koju je 
ugradjena sledeća oprema: 

      

1 kom.greb. sklopka GS 40-10U         

1 kom.FID sklopka 25/0,5A       

2 kom.automatskih osigurača MC32/10A "B" karakteristika  18 kom.automatskih osigurača 
MC32/16A "B" karakteristika 

      

1 kom.topljivih osigurača 6A         

redne kleme, uvodnice, i ostali ne specificirani materijal. kom 1   

4 Isporuka i montaža razvodne table za sprat RT-3  izradjene od  plastičnog materijala ili 
dekapiranog lima, u boji po zahtevu investitora, prilagođene za ugradnju u zid,  u koju je 
ugradjena sledeća oprema: 

      

1 kom.greb. sklopka GS 40-10U         

5 kom.automatskih osigurača MC32/10A"B" karakteristika        

9 kom.automatskih osigurača MC32/6A "B" karakteristika        

1 kom.topljivih osigurača 6A         

redne kleme, uvodnice, i ostali ne specificirani materijal. kom 1   

5 Isporuka i montaža u postojeći KPK,  3 kom visko učinskih osigurača -zamena postojećih novim       

3 komNVP/NVT 250/100A kompl 1   

6 Demontaza postojeće stare instalacije kompl 1   

7 Isporuka protivpožarne smese(60min) tipa PLAMMAL ili slična i premazvanje kablova i zaptivnje 
otvora na granici požarnih sektora.   

kg 5   

         

B NAPOJNI VODOVI       

1 Isporuka materijala i izrada napojnog voda kablom tipa PP00-Y 4x25mm2 položenim u zid ispod 
maltera, od KPK do MRO i GRT. Plaća se komplet materijal i rad po metru ukupne dužine. 
NAPOMENA:Tačnu dužinu izmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa.Proveriti 
mogućnost iskorišćenja postojećeg kabla   

m 7   

2 Isporuka materijala i izrada napojnog voda kablom tipa PP00-Y 5x6mm2  u zidu pod malterom, 
od GRT do RT1, RT2 i RT3 . Plaća se komplet materijal i rad po metru ukupne dužine. 
NAPOMENA:Tačnu dužinu izmeriti na licu mesta uz prisustvo nadzornog organa.   

m 48   

          

C INSTALACIJA OSVETLJENJA I PRIKLJUČNICA   

1 Isporuka materijala i izrada instalacije sijaličnog mesta provodnikom PP-Y 2,3,4x1.5mm2,  u zidu 
pod malterom, komplet sa ugradnjom razvodnih kutija,"veko" stezaljki i  jednopolne, serijske ili 
naizmenicne sklopke (prekidača) 10A 250V za u zid SRS N.E3.130. U poziciji se uračunavaju i 
izvodi za ventilatore, roletne i reklame.Prosečna dužina sijaličnog mesta 8m.  

Kom 32   

2 Isporuka materijala i izrada instalacije mono-faznog priključnog mesta provodnikom tipa PP-Y  
3x2.5mm2 u zidu pod malterom sa izradom žlebova, ugradnjom razvodne kutije "veko" 
stezaljke i priključnice 10/16A 250V SRS.N.E3.501/532 dvopolne za u zid sa kontaktom za 
uzemljenje i porculanskim uloškom. Prosečna dužina priključnog mesta 9m.  

Kom 46   
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3 Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznog priključnog mesta provodnikom  PP-Y 
5x2.5mm2 u zidu pod malterom komplet sa  izradom žlebova, sa ugradnjom priključnice 16A 
380V SRS.N.EO.350 i montažnom kutijom 70mm tip C SRS.N.E1.122 sa kontaktom za uzemljenje 
i nultim kontaktom (tropolna sa porcelanskim uloškom). Prosečna dužina priključnog mesta 
10m.           

Kom 3   

4 Isporuka materijala i izrada instalacije  priključnog mesta  za bojler provodnikom tipa PP-Y  
3x2.5mm2 u zidu pod malterom sa izradom žlebova, ugradnjom razvodne kutije i KIP prekidača 
16A . Prosečna dužina priključnog mesta 12m.  

Kom 3   

5 Isporuka materijala i izrada instalacije  priključnog mesta  za PP centralu provodnikom tipa PP-Y  
3x2.5mm2 u zidu pod malterom sa izradom žlebova . Prosečna dužina priključnog mesta 3m.  

kom 1   

6 Ispitivanje instalacije i izdavanje stručnog nalaza od strane ovlašćene organizacije. paus. 1   

          

D INSTALACIJA SIGURONOSNO-PANIČNOG OSVETLJENJA   

1 Isporuka materijala i izrada instalacije priključnog mesta za vezu paničnih svetiljki, provodnikom 
tipa PP-Y 3x1.5mm2, u zidu ispod maltera sa ugradnjom razvodnih kutija "veko" stezaljke. 
Prosečna dužina priključnog mesta 8m.  

Kom 5   

2 Isporuka i montaža sigurnosnih svetiljki na zid tipa PPN 108 "Elektron"-Beograd ili slične sa NiCd 
baterijom napajane naponom 220V/50Hz, sa ucrtanom strelicom o smeru izlaska ili natpisom 
IZLAZ prema crtežima, i  fluorescentnom sijalicom 8W i automatskim kolom za punjenje 
baterije. Stepen autonomije svetiljke je 1 sat    

Kom 5   

          

E SVETILJKE I SIJALICE    

1 Nabavka i montaza ugradne fluo svetiljke 2x36W sa "V" rasterom (zastita IP 20) tipa npr. BFU-
ARCO-VS 2x36W ''BUCK'' Beograd ili po izboru investitora. Komplet sa fluo cevima od 36w tipa 
Lumilux 840 i starterima.  

kom 39   

2 Nabavka i montaža svetiljke za na plafon tipa npr PA-15 sa belim opal staklom,  sa porcelanskim 
grlom E27 SRS N.L5.110 i sijalicom 60W 230V u zaštiti IP-43.    

Kom 15   

3 Nabavka i montaža svetiljke za na zid(dekorativne po izboru investitora) ili tipa npr ZA-15 sa 
belim opal staklom,  sa porcelanskim grlom E27 SRS N.L5.110 i sijalicom 60W 230V u zaštiti IP-
43.    

Kom 4   

          

F INSTALACIJA TELEFONA      

1 Isporuka i polaganje provodnika JHstH 2x2x0.8mm, u PVC cevi fi 16mm u zidu pod malterom, za 
telefonske prikljucke u poslovnom objektu, prosecne duzine 18m sa ugradnjom telefonske 
uticnice. Plaća se  komplet po komadu. 

kom 7   

 

П Р О Т И В П О Ж А Р Н А    З А Ш Т И Т А* 

А STABILNI SISTEM ZA AUTOMATSKU DOJAVU POŽARA jm kol cena vrednost 

1 
Isporuka i montaža centrale za javljanje požara tipa ALPHA 1100A-1L "QUADEL"-Niš ili 
odgovarajući, sa rezervnim napajanjem 7Ah, sa svim pratećim modulima i puštanjem u 
ispravan rad. 

kom. 1 
  

2 
Isporuka i montaža analogno-adresabilnog optičkog detektora dima ALG-E ili 
odgovarajući,komplet sa adresabilnim podnožjem YBN-R/3 ili odgovarajući i ostalim 
priborom .  

kom. 16 
  

3 
Isporuka i montaža analogno-adresabilnog termickog detektora dima ACB-E ili 
odgovarajući,komplet sa adresabilnim podnožjem YBN-R/3 ili odgovarajući i ostalim 
priborom .      

kom. 2 
  

4 
Isporuka i montaža ručnih javljača požara HCP-E (MCP-E) ili odgovarajući za unutrašnju 
montazu,  i sa ostalim priborom. 

kom 5 
  

5 
Isporuka i ugradnja kabla JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8mm za povezivanje sirena. Kabal se 
polaže iznad spuštenog plafona na obujmicama E30, i manjim delom u crevu u zidu ispod 
maltera.   

m. 25 
  

6 Isporuka i montaža elektrodinamičke alarmne  sirene  QAS-2  ili odgovarajuće. kom. 3   

7 

Isporuka i polaganje kabla tipa halogen-free JH(ST)H-0 2x2x0,8mm za povezivanje javljača  
sa centralom za dojavu požara. Kabli se polaže  u odgovarajučim gibljivim crevima na 
obujmicama iznad spuštenog plafona i u  zidu ispod maltera. Prosečna dužina javljačkog 
mesta oko 10m. U cenu je uračunata i nabavka i postavljanje gibljivih creva. Plaća se 
komplet materijal i rad.   

kom. 23 

  

8 

Montaža, povezivanje, sa svim dodatnim potrebnim a nespecificiranim sitnijim 
elementima sistema, podešavanje, puštanje u rad i obuka korisnika za korišćenje 
instalirane opreme 

paus 
 

  

Napomene:  
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Svi predviđeni elementi ove instalacije su proizvod "HOCHIKI" Japan i "QUADEL" Niš ili odgovarajući 

B МOBILNА PROTIV-POŽARNА ZAŠTITА 

1 
Protiv-požarni ručni vatrogasni aparat za gašenje inicijalnih požara tipa "S-9". Nabavka, 
isporuka i montaza.  

kom 7 
  

2 
Metalna tablica dimenzija 400x300 mm. sa natpisom: 
UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PPA  i opisanim postupkom upotrebe. 
Nabavka, isporuka i montaža. 

kom 7 

  

3 
Metalna tablica dimenzija 400x300 mm. sa natpisom: 
POSTUPAK U SLUČAJU POŽARA i opisanim postupkom upotrebe. 
Nabavka, isporuka i montaža. 

kom 3 

  

4 
Metalna tablica dimenzija 400x300 mm. sa znakom: 
ZABRANJENO PUŠENJE 
Nabavka, isporuka i montaža 

kom 3 

  

5 
Metalna tablica dimenzija 400x300 mm. sa znakom:  
ZABRANJEN PRISTUP NEZAPOSLENIM LICIMA 
Nabavka, isporuka i montaža 

kom 1 

  

 

 

 

          ПОНУДУ САЧИНИО:                                                      М.П.                                           ДИРЕКТОР: 

 

________________________________                                                 _______________________________ 
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Образац број 6  

М О Д Е Л  У Г О В О Р А 

 

 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ПОСЛОВНОГ  

 ОБЈЕКТА АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:  

1. АПОТЕКЕ „ЗАЈЕЧАР“ из Зајечара, ул. Николе Пашића 11-13, коју заступа директор мр пх спец Драгана 

Бранковић Минчић  

Матичну број: 06824781 

ПИБ: 101327549 

Текући рачун број: 840-338661-26 (Управа за трезор – филијала у Зајечару),  

 (у даљем тексту: Наручилац) и  

 

2. "______________ " _________________ д.о.о. _________ Улица ___________________ бр. ____,  

 
кога заступа директор __________________________________________________  
 
матични број: _______________________________  
 
ПИБ број: ___________________________________  
 
број  рачуна: _______________________________________________  који  се  води  код банке: 
 
_____________________________________________ 

              (у даљем тексту: Извођач)  

 

            Наступа у заједничкој понуди са:  

 

       ___________________________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________________________ 
 

              ________________________________________________________________________________ 
 
              Наступа са подизвођачима:  
 
       ___________________________________________________________________________________ 
 
            __________________________________________________________________________________ 
 

              ________________________________________________________________________________ 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  извођење радова на реконструкцији и адаптацији пословног објекта Апотеке Зајечар у 

Зајечару, за потребе Наручиоца у поступку покренутог Одлуком директора Апотке Зајечар бр. ___________ 

од _______________.године.  
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Уговорне стране констатују:  

 Да је Наручилац, на основу члана 32 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 

124/12) и Одлуке о покретању поступка бр. 1310 од 14.11.2013. спровео отворени поступак 

јавне набавке за избор најповољније понуде о јавној набавци радова, број набавке ЈН РА-01/2013;  

 Да  је  Извођач  доставио  понуду,  број  понуде  код  Извођача _________  од________, заведена  код  

Наручиоца __________  од  _____________,  која  је  саставни  део  овог Уговора; 

 Да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о  додели  

уговора  број ________  од ,  којом  је  изабрао  Извођача ________________.  

 

Члан 1. 

           Предмет Уговора је реконструкција и адаптација пословног објекта Апотеке Зајечар у Зајечару, а у 

складу са усвојеном понудом Извођача  број ______  од  _______________2013.  године,  која  је  саставни  

део  овог  Уговора  и инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови као и према 

динамичком плану извођења радова Наручиоца и према детаљном динамичком плану извођења радова по 

фазама који доставља Извођач радова.  

Ради извршења радова који су предмет овог Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, 

материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, све инсталатерске 

радове и припремно завршне радове као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су 

предмет овог Уговора.  

 

Члан 2. 

           Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора износи укупно  

__________________________ динара без ПДВ-а односно ____________________ динара са ПДВ-ом.  

       Цена одређена у укупном износу не мења се због насталих вишкова и мањкова радова.  

           Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је Извођач 

у време давања понуде, односно закључења Уговора знао или је морао знати да се морају извести. Остали 

непредвиђени радови могу бити предмет новог уговора, а у складу са Законом о јавним набавкама.  

          Изузетно цена се може променити, односно умањити, за износ позиција од којих су уговорне стране 

сагласно одустале у току извођења радова, а уз позитивно мишљење стручног надзора.  

          Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и трошкове 

организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.  

 

Члан 3. 

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

- ___________ % (максимално 40%) од вредности изведених радова путем аванса, након обострано 

потписаног Уговора,  

- __________ % (минимално  50%, максимално 90%) од вредности изведених радова по месечним  

привременим ситуацијама 

- 10 (десет) % од вредности изведених радова плаћа Наручилац после завршених радова у уговореном 

року, након примопредаје, односно 5 (пет) % уколико Извођач не изведе радове у договореном року. 

          Уколико стручни надзор констатује да Извођач касни са динамиком извођења радова или утврди 

друге недостатке током извођења радова Наручилац може, на предлог лица овлашћеног од старне 

Наручиоца за контролу извођења радова, задржати средства у висини до 5% од вредности Уговора без ПДВ 

(пенали). 

          Плаћања у 2013. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених планом за 2013. годину за ове 

намене. За обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2014. години, Наручилац ће извршити 
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плаћање  Извршиоцу  услуга  по  обезбеђивању  финансијских  средстава  усвајањем  финансијског плана за 

2014. годину. 

 

Члан 4. 

          Извођач  се  обавезује  да  радове  који  су предмет  овог Уговора  изведе  у укупном времену од 

______ радних дана, рачунајући од дана увођења у посао. У случају изузетно хладног времена радови се 

могу обуставити за онолико дана колико је време било непогодно за извршавање радова. Међутим,  укупан 

број радних дана (не рачунајући паузу због хладноће) не сме премашити 60 радних дана. О овоме морају да 

дају сагласност Надзорни орган и Наручилац. 

          Датум увођења у посао, стручни Надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у 

посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:  

 да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију, укључујући  

главни пројекат оверен од стране надлежног органа и Решење о одобрењу извођења  

радова,  

 да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,  

 да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла,  

 да је Извођач доставио решење о именовању лица које ће бити задзжено за спровођење мера 

безбедности и здраља на раду током извођења радова,  

 да је Извођач Наручиоцу доставио полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања 

од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  

          Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни трећег дана од кумулативног стицања горе 

наведених услова, сматраће се да је трећег дана уведен у посао.  

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед од стране МУП 

РС, Сектор за ванредне ситуације - Одељење за ванредне ситуације у Зајечару, а што стручни надзор 

констатује у грађевинском дневнику.  

          Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 5. 

          Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:  

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

  у случају елементарних непогода и дејства више силе,  

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

          Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог Уговора, у писаној форми, Извођач 

подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за насталу околност, а најкасније 15 дана пре истека 

коначног рока за завршетак радова. На предметни захтев своју сагласност мора дати и стручни надзор, а 

пре сагласности Наручиоца.  

          Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум уз 

претходно продужење банкарских гаранција из члана 10. овог Уговора.  

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

због околности које су настале у време доцње.  

 

Члан 6. 

          Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, дужан је да 

плати Наручиоцу уговорну казну у висини 2‰ од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења,  с  

тим  што  укупан  износ  казне  не  може  бити  већи  од  5%  од  вредности без ПДВ  укупно уговорених 

радова.  
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          Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити умањењем износа наведеног у окончаној 

ситуацији.  

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

штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне  

казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да  

докаже.  

 

Члан 7. 

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

прописима,   техничким   прописима,   инвестиционо-техничком   документацијом,   конкурсном 

документацијом, динамичким планом и овим Уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда 

Наручиоцу.  

          Извођач се обавезује :  

 да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорних извођача радова 

наведених у понуди;  

 да изврши све припремне радове и организацију градилишта (ограђивање градилишном оградом, 

израда и постављање градилишне табле),  

 да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла 

и у уговореном року,  

 да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала потребну за извођење уговором преузетих радова,  

 да  обезбеди  безбедност  свих  лица  на  градилишту, као  и  одговарајуће  обезбеђење складишта 

својих материјала, градилишта и слично, тако да се Ивеститор ослобађа свих одговорности према 

државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне 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, који 

регулишу ову област,  

 да поступи по свим примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу мишљења стручног 

Надзора и да у том циљу, 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 технички преглед објекта уколико се утврде 

неправилности и недостаци,  

 да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по 

пријему писменог позива од стране Наручиоца,  

 да организује свакодневно чишћење места на коме се изводе радови, одвожење шута на депонију,  

 да организује завршно чишћење и одвожење шута на депонију.  

 

Члан 8. 

          Детаљан динамички план извођења радова који Извођач доставља приликом потписивња Уговора, 

потребно је да Надзорни орган овери пре увођења у посао.  
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          Динамички план мора бити потписан и оверен од стране Извођача.  

          Саставни део динамичког плана су планови коришћења ресурса и то:  

 план ангажовања потребне радне снаге (број радника по струкама и недељама),  

 план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту (по врсти, броју и времену 

ангажовања).  

          Извођач  је  дужан  да  у  случају  измењених  околности  на  позив  Наручиоца  достави 

ревидирани динамички план извођења радова по фазама у свему према условима који важе за 

динамички план.  

 

Члан 9. 

          Наручилац ће обезбедити вршење стручног Надзора над извршењем уговорних обавеза 

Извођача, о чему закључује посебан Уговор са надзорним органом.  

          Надзорни  орган  је  дужан  да  недељно  подноси  извештај  Наручиоцу  односно  лицу 

овлашћеном од стране Наручиоца о извршеним радовима, односно о реализацији Уговора.  

            Наручилац ће са своје стране овластити лице које ће пратити и контролисати спровођење  

Уговора.  

          Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо-техничку 

документацију,  укључујући  и  главни  пројекат  и  Решење  о  одобрењу извођења  радова,  као  и 

обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.  

            Плаћање свих комуналних услуга (електричне енергије, воде, грејање и тд.) падају на терет 

Наручиоца.  

 

Члан 10. 

            Извођач се обавезује да што пре, анајкасније у року од 5 дана од дана потписивања овог 

Уговора преда Наручиоцу:  

 банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности Уговора и са роком 

важења најмање 90 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла, а у корист 

Наручиоца, оригинал, у износу од 10% вредности Уговора са ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од 

последњег дана гарантног периода за извршене радове, која мора бити безусловна и платива на први 

позив, у корист Наручиоца. Не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које 

одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за 

решавање спорова. Банкарска гаранција за добро извршење посла се активира ако Понуђач с којим је 

потписан уговор не извршава своје обавезе на начин и под условима дефинисаним уговором о јавној 

набавци у гарантном року. Достављање овог доказа је предуслов за уплату аванса. 

 картон  депонованих  потписа  овлашћених  лица  пословне  банке,  која  су  потписала банкарску 

гаранцију.  

 ОП образац лица овлашћених за заступање. 

Извођач се обавезује да што пре, анајкасније у року од 5 дана од дана уплате аванса достави: 

 банкарску гаранцију за повраћај уплаћеног аванса оригинал, у износу од укупног износа уплаћеног 

аванса, са роком важења до испостављања окончане ситуације, која мора бити безусловна и 

платива на први позив, у корист Наручиоца. Не може садржати додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. Банкарска гаранција за уплаћен аванс се активира ако 

Понуђач с којим је потписан уговор не изврши у потпусности Уговор који је потписан.  

 

 



Страна 42 од 62 

  

 

Члан 11. 

           

            Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока, полисе осигурања, са новим периодом осигурања.  

         Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите.  

 

Члан 12. 

            Трајање гарантног рока се рачуна од дана примопредаје радова и износи:  

 за изведене радове  2 године,  

 за опрему, према гарантним листовима произвођача.  

            Понуђач  је  дужан  да  о  свом  трошку  обезбеди  сервис  опреме  од  стране  овлашћеног  

сервисера  предметне  опреме  у  року  од  годину  дана  од  дана  почетка  важења  гаранције.  То  

подразумева да је у наведеном периоду дужан да се стара о исправном функционисању опреме,  

како кроз превентивно одржавање тако и обезбеђење реактивних услуга у случају квара и застоја у  

раду.  

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

записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за 

руковање на српском језику.  

 

Члан 13. 

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

свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених  

материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим  

недостацима.  

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

писменог  позива  од  стране  Наручиоца,  Наручилац  је  овлашћен  да  за  отклањање недостатака 

ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом барнкарске гаранције за добро 

извршење посла.  

            Уколико та гарнација 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.  

            Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 

Члан 14. 

            За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте 

који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном 

документацијом.  

            Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и опреме као и да 

изврши пуштање у рад уграђене опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал 

који не одговара квалитету.  

            У  случају  да  је  због  употребе  неквалитетног  материјала  угрожена  безбедност  објекта, Наручилац 

има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе  у  складу  

са  техничком  документацијом  и  уговорним  одредбама.  Уколико  Извођач  у одређеном року то не 



Страна 43 од 62 

  

учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом 

Уговору.  

 

Члан 15. 

            Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора 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.  

            Комисија коју чине представници Наручиоца и Извођача, сачињава записник о примопредаји  

радова уз присуство Надзорног органа и лица овлашћеног од стране Наручиоца за спровођење  

уговора.  

            Извођач  је  дужан  да  приликом  примопредаје  радова  преда  Наручиоцу,  пре  техничког  

прегледа од стране МУП-а РС, Секретаријата за ванредне ситуације-Одељење за ванредне ситуације  

у Зајечару попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала са приложеним атестима.  

          Технички  преглед објекта  од стране  МУП-а  РС,  Секретаријата  за  ванредне  ситуације  - Одељење за 

ванредне ситуације у Зајечару, обезбедиће Наручилац.  

          Трошкове сваког следећег техничког прегледа од стране МУП-а, сноси Извођач радова.  

 

Члан 16. 

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:  

 ако Извођач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарску гаранцију, 

у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;  

 ако  Извођач  у  року  од  15  дана  од  дана  закључења  Уговора  не  достави  полису осигурања, у 

ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;  

 уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не 

изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом, укључујући главни  пројекат  

потврђен  од  стране  надлежног  органа,  и  Решењем  о  одобрењу извођења радова 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;  

 

Члан 17. 

          У случају једностраног раскида Уговора од стране Извођача, Наручилац има право да за  

радове који су предмет овог Уговора ангажује другог Извођача и активира гаранцију банке за добро  

извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која  

представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог Извођача  

за те радове.  

 

Члан 18. 

          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.  

          У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања односно 

конзервира, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник Комисије о стварно 

изведеним радовима до дана раскида Уговора.  

          Комисију из става 2. овог члана чине предсатвници Наручиоца, Извођача и Надзорног 

органа. 
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          Уколико се не постигне споразум о стварном изведеним радовима, изабраће се судски вештак 

који ће утврдити стварно изведене радове.  

          Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.  

 

Члан 19. 

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

облигационим  односима,  Закона  о  планирању  и  изградњи,  као  и  одредбе  Посебних  узанси  о  

грађењу.  

 

Члан 20. 

          Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

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

 

Члан 21. 

          Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.  

 

Члан 22. 

          Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.  

 

 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА:  ЗА НАРУЧИОЦА: 

  АПОТЕКА „ЗАЈЕЧАР“ 

Директор,  Директор, 

       мр пх спец Драгана Бранковић Минчић    
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Образац број 7  

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

ВРСТА РАДОВА 

1 2 3 4 5 6 

ТРОШКОВИ 
МАТЕРИЈАЛА 

ТРОШКОВИ 
РАДА 

ОСТАЛИ 
ТРОШКОВИ 

РАЗЛИКА У 
ЦЕНИ 

ЦЕНА БЕЗ 
ПДВ 

ЦЕНА СА 
ПДВ 

1 
Архитектонско -
грађевински 
радови 

            

2 
Водовод и 
канализација 

            

3 
Машинске 
инсталације 

            

4 
Електро 
инсталације 

            

5 
Противпожарна 
заштита 

            

 УКУПНО:             

 

Укупна   цена   извођења   радова   на   реконструкцији   и  

адаптацији пословног објекта Апотеке Зајечар  без ПДВ-а: ___________________________________________ 

 

Укупна   цена   извођења   радова   на   реконструкцији   и  

адаптацији пословног објекта Апотеке Зајечар  са ПДВ-ом:  __________________________________________ 

 

Упутство за попуњавање табеле из обрасца структуре цена:  

1. У колони 1 уписати трошкове рада. 

2. У колони 2 уписати трошкове материјала. 

3. У колини 3 уписати износ свих осталих трошкова (трошкови превоза, транспорта и сл) који не улазе у 

трошкове материјала и услуге. 

4. У колони 4 уписати разлику у цени између цене и трошкова (4=5-(1+2+3)). 

5. У  колони 5  уписати  цену  без  ПДВ-а  која  представља  збир  трошкова  рада,  трошкова материјала и 

осталих трошкова и разлике у цени (5=1+2+3+4).  

6. У колони 6 уписати цену са ПДВ-ом (6=5+ПДВ). 

 

          Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива 

трошкове које Понуђач има у реализцији набавке.  

 

        Понуђач је обавезан да попуни све елементе из обрасца структуре цене у табели и образац структуре 

цене потпише, овери печатом, чиме потврђује, да су наведени подаци  тачни.  

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 
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Образац број 8  
 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12)  

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У  вези  са  позивом  за  набавку  РАДОВА  -  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 

АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ, ЈН РА-01/2013 у отвореном поступку изјављујемо  под  материјалном  и  

кривичном  одговорношћу  да  је  понуђач  имао  трошкове прибављања  средства  обезбеђења  за  

предметну  набавку  и  они  износе ________________________________________________динара.  

 

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 
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Образац број 9  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА  

 САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 

1.  КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО  

2.  КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  

3.  ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

                          (заокружити)  

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за  

јавну  набавку  РАДОВА -  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  АДАПТАЦИЈА  ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У 

ЗАЈЕЧАРУ, ЈН РА-01/2013 саставио и потписао:  

 

 

(име и презиме, звање) 

у име и за рачун Понуђача:  

 

 

(назив Понуђача) 

 

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор Понуђача односно 

одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац се не примењује.  

 

 

______________________________________ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ   

лица одговорног за заступање  

 Понуђача - директора  

 

______________________________________ 

ПОТПИС  

лица одговорног за заступање  

Понуђача - директора 

 

датум:_____________________________________                                  

 

место:_________________________________________      М.П. 
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Образац број 10  

 

У скаладу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12)  

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

У  вези  са  позивом  за  набавку  РАДОВА  -  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 

АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ, ЈН РА-01/2013 у отвореном поступку изјављујемо под материјалном  и 

кривичном  одговорношћу  да је  понуђач поднео понуду НЕЗАВИСНО, без договора са другим понуђачима 

или заинтересованим лицима.  

 

НАПОМЕНА: У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац ће одмах 

обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције, у складу са чланом 27 Закона о јавним 

набавкама.  

 

 

 

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 
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Образац број 11  

 

У скаладу са чланом 75. Став 2. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ бр. 124/12) 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА 

 

 

 

 

У  вези  са  позивом  за  набавку  РАДОВА  -  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 

АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ, ЈН РА-01/2013  у отвореном поступку изјављујемо под материјалном и 

кривичном одговорношћу да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе 

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

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 
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Образац број 12  

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА ЗАЈЕДНИЧКИ 

 

 

 

 

У  вези  са  позивом  за  набавку  РАДОВА  -  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 

АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ, ЈН РА-01/2013  у отвореном поступку изјављујемо да не наступамо заједнички.  

 

НАПОМЕНА: Изјава се попуњава само у случају да понуђач не наступа заједнички.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 
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Образац број 13  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ПОДНОСИ ЗАЈЕДНИЧКУ  

ПОНУДУ СА ЈЕДНИМ ИЛИ ГРУПОМ ПОНУЂАЧА 

 

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

РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У  ЗАЈЕЧАРУ,  ЈН  РА-01/2013 и 

овлашћујемо  члана  групе ________________________________________________ да у име и за рачун 

осталих чланова групе иступа пред наручиоцем. 

ПУН НАЗИВ И 
СЕДИШТЕ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

ВРСТА РАДОВА КОЈЕ ЋЕ ИЗВОДИТИ ЧЛАН 
ГРУПЕ 

УЧЕШЋЕ 
ЧЛАНА ГРУПЕ 
У ПОНУДИ (У 

%) 

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ 
ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА 

ГРУПЕ 

Овлашћени члан: 
     

Потпис одговорног лица: 
 

______________________ 
М.П. 

Члан групе: 
     

Потпис одговорног лица: 
 

______________________ 
М.П. 

Члан групе: 
     

Потпис одговорног лица: 
 

______________________ 
М.П. 

Члан групе: 
     

Потпис одговорног лица: 
 

______________________ 
М.П. 

Члан групе: 
     

Потпис одговорног лица: 
 

______________________ 
М.П. 

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 
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Образац број 13/1  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

 

 

 

 

назив: __________________________________________________________________________ 

 

седиште и адреса: ________________________________________________________________ 

 

одговорно лице - директор: _________________________________________________________ 

 

особа за контакт: _________________________________________________________________ 

 

телефон: ________________________________________________________________________ 

 

телефакс: _______________________________________________________________________ 

 

е-mail: _________________________________________________________________________ 

 

текући рачун предузећа и назив банке: _______________________________________________ 

 

матични број предузећа: ___________________________________________________________ 

 

порески број предузећа - ПИБ: ______________________________________________________ 

 

       Понуђачи  који  поднесу  заједничку  понуду  одговарају  неограничено  солидарно  према наручиоцу.  

       Сваки понуђач из групе понуђача (укључујући и носиоца понуде) који подносе заједничку понуду, у 

обавези је да достави доказе о испуњавању обавезних услова за учешће у поступку, који су наведи у 

конкурсној документацији у обрасцу број 3 и то од тачке 1 до 4, а додатне услове из тачке 5, 6, 7, 8 ,9,10 

и 11 испуњавају заједно.  

        НАПОМЕНА: Образац се попуњава за све чланове групе понуђача (изузев овлашћеног) - 

Образац ископирати у потребном броју примерака.  

 

Попунити само у случају заједничког учешћа.  

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 
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Образац број 14  

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

 

 

 

У  вези  са  јавним  позивом  за  јавну  набавку  у  отвореном  поступку  РАДОВА  - РЕКОНСТРУКЦИЈА  

И  АДАПТАЦИЈА  ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА  АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ, ЈН  РА-01/2013 објављену на 

порталу Јавних набавки изјављујемо да не наступамо са подизвођачима.  

 

Напомена: Изјава се попуњава само у случају да Понуђач не наступа са подизвођачима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 54 од 62 

  

Образац број 15  

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О  

 АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

 

Изјављујемо  да  ћемо  за  реализацију  јавне  набавке  РАДОВА  -  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И АДАПТАЦИЈА 

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ, ЈН РА-01/2013  у отвореном поступку ангажовати 

следеће подизвођаче:  

 

ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА 

ВРСТА ПОСЛОВА (РАДОВА) КОЈЕ ЋЕ 
ОБАВЉАТИ ПОДИЗВОЂАЧ 

УЧЕШЋЕ 
ПОДИЗВОЂАЧА У 

ПОНУДИ (%) 

      

      

      

      

      

 

НАПОМЕНА: Образац по потреби копирати у потребном броју примерака.  

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 
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Образац број 15/1  

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

 

назив: ____________________________________________________________________________ 

 

седиште и адреса: ___________________________________________________________________ 

 

одговорно лице - директор: ___________________________________________________________ 

 

особа за контакт: ____________________________________________________________________ 

 

телефон: __________________________________________________________________________ 

 

телефакс: __________________________________________________________________________ 

 

е-mail: _____________________________________________________________________________ 

 

текући рачун предузећа и назив банке: ___________________________________________________ 

 

матични број предузећа: ______________________________________________________________ 

 

порески број предузећа - ПИБ: _________________________________________________________ 

 

 

          Уколико  Понуђач  подноси  понуду  са  Подизвођачима,  услове  од 1  до 4  испуњавају самостално,  

свако  за  себе,  док  услове  од 5  до 11  Понуђач  мора  испунити  самостално,  док подизвођачи не морају 

испунити наведене услове.  

          Понуђач је дужан да у свој понуди наведе проценат укупне вредности јавне набавке који ће поверити 

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

подизвођача.  

         НАПОМЕНА: Образац се попуњава за све подизвођаче - Образац ископирати у потребном броју 

примерака.  

 

 

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 
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ТАБЕЛА ПРИКАЗАНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

о изведеним радовима понуђача или члана групе 

 

 

Ред. Бр 
НАРУЧИЛАЦ 

(пун назив и адреса) 

ЛИЦЕ ЗА 
КОНТАКТ  

(број  тел.) 

ГОДИНА 
РЕАЛИ-
ЗАЦИЈЕ 

ВРЕДНОСТ 
УГОВОРЕНОГ ПОСЛА  

 У ДИН БЕЗ ПДВ-а.  

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
        

11 
        

12 
        

 

 

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 

 

 

Напомена: У случају потребе, образац копирати.  
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Образац број 17  

 

НАЗИВ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА: ____________________________________________________ 

 

седиште:____________________________________________________________________  

 

улица и број: ________________________________________________________________ 

 

матични број: ________________________________________________________________ 

 

порески број предузећа - ПИБ: __________________________________________________ 

 

контакт особа: _______________________________________________________________ 

 

број телефона: _______________________________________________________________ 

 

 

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (1) Закона о јавним набавкама, достављамо Вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо  да је ____________________________________________________ у _________. години, 

извршио следеће  радове  на објекту _____________________________________________________ 

(назив, локација и намена објекта) по Уговору __________________________________________ бр. 

__________ од _______________ у уговореном року, квалитету и обиму.  

Укупна   бруто   површина   објекта   у   коме   су   се   изводили   радови   износи ____________ m2.  

Уколико су се радови на реконструкцији изводили на делу објекта, укупна површина тог дела који је 

био предмет реконструкције износи _____________________ m2 (прецртати уколико то није случај).  

Укупна вредност изведених радова износила је ______________________ динара са ПДВ-ом.  

Потврда се издаје на захтев _______________________________________________________  

ради учешћа у јавној набавци радова у отвореном поступку РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА  

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ, ЈН РА-01/2013 и у друге сврхе се не 

може користити.  

         

   

                                                                                                                                                          ИНВЕСТИТОР: 

датум:_____________________________________                                          (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати у потребном броју примерака и доставити за све наручиоце из 

референтне листе, Образац број 16.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да за реализацију јавне 

набавке радова у отвореном поступку  РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА 

АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАРУ У ЗАЈЕЧАРУ, ЈН РА-01/2013 , имамо следећу опрему:  

 

 

1. скела са свим потребним елементима  -  100 m; 

 

2. путнички аутомобил  - 1 комад; 

 

3. мешалица за малтер и бетон  - 1 комад; 

 

4. мобилна ограда за градилиште  - 10 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

датум:_____________________________________                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: 

 

место:_________________________________________      М.П.      ______________________________ 
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Образац број 19 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ИЗВОЂАЧА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИНСТАЛАЦИЈИ  

 ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да ћу се ставити на  

располагање  понуђачу _________________________________________________ на пословима одговорног 

извођача радова на инсталацији транспортних средстава у  случају  закључења  уговора  у  поступку  јавне  

набавке  РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА  АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ,  ЈН РА-

01/2013,  наручиоца Апотеке Зајечар.  

 

 

 

 

 

  
  

  
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

  
ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

   датум:______________________________ М.П.   

место:______________________________ 
 

ПОТПИС 

  
ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

   датум:______________________________ М.П.   

место:______________________________ 
 

ПОТПИС 

  
ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА 

 

 

Напомена: Оверити лиценцним печатом.  
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Образац број 20  

 

 

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА 

 

 

 

Сходно члану 85. став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама «Службени гласник РС» бр. 124/12 

критеријум за избор понуђача је:  

 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА 

 

 

 

Критеријум  за  избор  понуђача:  У  поступку  избора  понуде  биће  примењен  критеријум економски 

наповољније понуде.  

Избор између достављених понуда применом  критеријума економски најповољније понуде заснива се на  

критеријумима: 

-  Укупна цена без ПДВ – 60 пондера 

-  Проценат аванса за уплату – 30 пондера 

-  Рок извршења радова – 10 пондера 

Оцењивање понуда ће се извршити на следећи начин: 

Ц (Укупна цена без ПДВ) = нанижа понуђена цена    х    60 

                                                             понуђена цена 

А (Проценат аванса за уплату) = нанижи  понуђени проценат аванса    х    30 

                                                                     понуђени проценат аванса 

Проценат аванса не може бити већи од 40% 

Р (Рок извршења радова) = накраћи  понуђени рок за извршење радова    х    10 

                                                               понуђени рок за извршење радова 

Рок за извршење радова не може да буде дужи од 60 дана 

Укупна вредност понуде је збир Ц + А + Р. 

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене, у складу са Законом о јавним 

набавкама.  

У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера, Наручилац ће доделити 

уговор оном понуђачу који има већи број референци од правних лица.  

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде 

домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора поступати по члану 86, 

став 1 Закона о јавним набавкама.  
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Образац број 21 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ОБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ  

 ПРЕДМЕТ РАДОВА 

 

 

Изјављујемо да смо дана _______________ 2013. године посетили локацију АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У 

ЗАЈЕЧАРУ, на адреси Војводе Мишића 8а, која је предмет јавне набавке у отвореном поступку 

РЕКОНСТРУКЦИЈА  И  АДАПТАЦИЈА  ПОСЛОВНОГ  ОБЈЕКТА  АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ, ЈН РА-01/2013, 

и стекли увид у све информације које су неопходне за припрему понуде, па у складу с тим прихватамо 

извођење радова за укупно уговорену цену коју смо дали у понуди бр. ______________ од 

______________, а која обухвата све вишкове, мањкове као и непредвиђене радове који су нам морали 

бити познати у тренутку давања понуде.  

 

 

 

 

  
  

  
НАЗИВ ПОНУЂАЧА 

  
чији је представник извршио посету 

  
предметној локацији 

   

  
  

 
М.П. ПОТПИС ОДГОВОРНОГ / ОВЛАШЋЕНОГ 

  
ЛИЦА ПОНУЂАЧА 

   

  
  

  
бр. личне карте издате од СУП-а 

   

   

   

   датум:______________________________ М.П.   

место:______________________________ 
 

ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА 

  
којим утврђује да је извршен обилазак 

  
објекта 

 

Напомена: У случају да посету и обилазак објекта изврши овлашћено лице Понуђача, потребно је да 

приложи пуномоћје дато од стране одговореног лица како приликом обиласка објекта тако и уз 

понуду.  
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Образац број 22 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНАЛИЗИ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

Изјављујемо да смо извршили анализу техничке документације за предметну набавку радова  

у отвореном поступку РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР У 

ЗАЈЕЧАРУ, ЈН РА-01/2013, и стекли увид у целокупно стање објекта који је предмет  

реконструкције и адаптације, па у складу с тим прихватамо извођење радова за укупно уговорену  

цену који смо дали у понуди бр. ___________ од __________ која обухвата све вишкове, мањкове  

као и непредвиђене радове који су нам морали бити познати у тренутку давања понуде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 
М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ 

  
ЛИЦА ПОНУЂАЧА 

   

   

   датум:______________________________ М.П.   

место:______________________________ 
 

ПОТПИС ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


