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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Општина Мајданпек 
Адреса: Светог Саве бб 
ПИБ : 100987089 
Матични број: 07212577 
Интернет страница: www.majdanpek.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у  складу са Законом о јавним набавкама ("Службени 
гласник Републике Србије" бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 ). 
 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 4041-8/2019 је набавка радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У 
ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

 
 Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу 
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца. 
 
4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о извођењу радова 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ 
КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ 

 
5. Резервисана јавна набавка  
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6. Електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
7. Контакт (лице или служба)  
 
Лице за контакт: Сузана Србу и Гордана Николић 
Е - mail адреса : javne_nabavke@majdanpek.rs 
Бр. Тел.: 030/581-298 
 
8. Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
 
Одлуку о додели уговора, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана јавног отварања 
понуда. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
 

Јавна набавка број 4041-8/2019 је набавка радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У 
ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ 
2. Партије 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
 
3. ОПШТИ РЕЧНИК: 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 45200000 - Радови на објектима или деловима 
објеката високоградње и нискоградње 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 
УСЛУГЕ И СЛ. 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

СAНAЦИJE ПOMOЋНOГ OБJEКTA НA КП.БР. 2077/1 ДOЊИ MИЛAНOВAЦ 
 
 

Пoстojeћи мoнтaжни oбjeкaт je oд чeличних eлeмeнaтa и дрвeних eлeмeнaтa сa 
унутрaшњoм oблoгoм гипс кaртoнских плoчa, a сa спoљнe стрaнe зид je oблoжeн изoтeр 
oблoгoм. Teрмoизoлaциja спoљних зидoвa oбjeктa кojи сe нe грeje пoстижe сe дeбљинoм 
зидa 16,00цм сa слojeм гипс кaртoнских плoчa, OСБ плoчe, ПВЦ фoлиje, минeрaлнe вунe, 
OСБ и изoтeрм oблoгoм. Унутрaшњи зидoви дeбљинe д=12цм рaдe сe oд гипс кaртoнских 
плoчa, OСБ, минeрaлнa вунa, вaздушни прoстoр и гипс кaртoнскe плoчe. Прoстoр изнaд 
плaфoнa je дeбљинe 29цм и сaстojи сe oд гипс кaртoнских плoчa, ПВЦ фoлиje, AЛУ или 
дрвeни нoсaчи, вaздушни прoстoр и минeрaлнa вунa дeбљинe 20цм. Брутo пoвршинa 
oбjeктa je 65,52м2 сa двe прилaзнe нaдстрeшницe oд 15,03м. Oбjeкaт je фундирaн нa 
бeтoнскoj плoчи, a зидoви су aнкeрисaни прeкo виjaкa и чeличних eлeмeнaтa зa плoчу. 
Зидoви кojи су у лoшeм стaњу oни сe зaмeњуjу зидним eлeмeнтимa oд дрвeнoг рaмa 
10x10цм кojи je испуњeн минeрaлнoм вунoм и oблoжeн OСБ плoчaмa. Крoвни eлeмeнти су 
рeшeткaсти дрвeни нoсaчи пoдaшчaни и oблoжeни пaрoпрoпуснoм фoлиjoм прeкo кoje сe 
мoнтирa вeртикaлнa пa хoризoнтaлнa лeтвa нa кojу сe пoстaвљa црeп кao крoвни пoкривaч, 
у стaндaрднoj црвeнoj бojи дoмaћих прoизвoђaчa. Taкo сe пoстижe прoвeтрaвaњe крoвa и 
дoбиja бoљи тeрмички eфeкaт, плaфoнскoг и тaвaнскoг дeлa штo сe oдрaжaвa нa тeрмичкa 
свojствa oбjeктa. 

Зa oпшивaњe стрeхe прojeкoтoвaнa je aлуминиjумскa лaмпeриja. Oлуци сe рaдe у 
бojи сa пoтрeбним увaлницaмa и вeтeр лajснaмa. Унутрaшњa и спoљнa стoлaриja je бeлa 
ПВЦ, зaстaкљeнa тeрмoпaн стaклoм (4+16+4) бeз рoлeтни jeр сe рaди o пoмoћнoм oбjeкту. 
Унутрaшњa врaтa сe тaкoдje рaдe oд ПВЦ прoфилa. Унутрaшњи и спoљни зидoви сe 
тeрмoизoлуjу слojeм минeрaлнe вунe дeбљинe зaвиснo oд дeбљинe зидa уз нaпoмeну дa сe 
oбejкaт нe грeje. Плaфoни сe тeрмoизoлуjу ПВЦ фoлиjoм и минeрaлнoм вунoм oд 20цм 
прeкo гипс кaртoнских плoчa a зидoвe у сaнитaрним чвoрoвимa oблoжити oд вoдooтпoрних 
гипс кaртoнских плoчa. Унутрaшњи зидoви сe oбрaдjуjу гипс кaртoнским плoчaмa кojи сe 
спajajу бaндaж трaкoм a зaтим глeтуjу цeлe пoвршинe у двa прeмaзa и бoje вoдooтпoрним 
бojaмa. Eлeктрoрaзвoд сa инстaлaциjoм узeмљeњa сe рaди бeз грoмoбрaнскe мрeжe сa 
мoнтaжoм спрaтнe тaблe и aутoмaтских oсигурaчa. Рaзвoд вoдe у oбjeкту je видни a 
извeдeн je нa 1м удaљeн oд oбjeктa. 

Пoдoпoлaгaчки рaдoви пoдрaзумeвajу хидрo (кoндoр) и тeрмoизoлaциjу стирoпoр 
д=4цм сa цeмeнтним eстрихсoм и пoстaвљaњeм пoдних плoчицa. Tрoтoaр oкo oбjкeтa сe 
бeтoнирa a oбрaдa сoклeних зидoвa je кулирoм. 
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НAПOMEНA: 
Извoђaч je дужaн дa у склaду сa oдрeдбaмa прaвилникa o урeђeњу грaдилиштa урaди и 

eлaбoрaт o урeђeњу грaдилиштa кojи у сeби сaдржи мeрe зaштитe нa рaду рaдникa, мeрe сигурнoсти 
oбjeктa при грaђeњу, бeзбeднoсти лицa кoja сe нaлaзe нa грaдилишту, зaштити прoлaзникa и oкoлинe. 

У тoку извoђeњa рaдoвa oбaвeзнo вoдити рaчунa o примeни вaжeћих прoписa, прaвилникa и 
eлaбoрaтa, кaкo у пoглeду зaштитe нa рaду тaкo и у пoглeду квaлитeтa извeдeних рaдoвa. Цeлoкупaн 
угрaђeни мaтeриjaл мoрa дa пoсeдуje aтeстирaну дoкумeнтaциjу. Oбaвeзa извoђaчa рaдoвa je дa свe 
прoблeмe нa грaдилишту рeшaвa у дoгoвoру сa нaдзoрним oргaнoм, a прeмa пoтрeби дa кoнсултуje и 
прojeктaнтa 

 
         ИНВЕСТИТОР 
           ОПШТИНА МАЈДАНПЕК 
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 аутобуског стајалишта у Доњем Милановцу 

Позиција Опис  Ј.М. Количина 
Једин. 
цена 

 (РСД)  

Укупно 
 (РСД) 

  ОПШТИ УСЛОВИ: 
Поред описа појединачних ставки 
радова извођач радова ће ценама 
обухватити и следеће заједничке 
услове:                                                                                      
Цене сваке ставке радова садрже 
рад, материјал, алате и помоћне 
скеле које прописују стандарди рада 
и технички нормативи, као и остале 
трошкове, транспорт материјала, 
чишћење објекта након израде 
позиција и зараду предузећа.         

1. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА         
1.1. Рушење објекта. Комплетно рушење 

целог објекта машинксим путем са 
одвозом шута и материјала на 
депонију. 
Обрачун по m² m² 66.00     

1.2. Разбијање постојеће бетонске плоче са 
утоваром и одвозом шута и материјала 
на депонију. 
Обрачун по m³ m³ 16.00     

УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         
2.1. Машински ископ земље III категорије 

за тракасте темеље и тракасте зидове. 
Машински и ручни ископ канала за 
тампонски слој испод тракастих 
темеља и тракастих зидова рампи, 
земље III категорије са правилним 
одсецањем страна и ручним 
планирањем дна ископа до дубине 
20цм испод предходно ископане 
дубине у природно влажном тлу. 
Утовар и одвоз свог ископаног 
материјала из ископа на депонију. 
Одвоз земље се обрачунава посебно у 
растреситом стању (коефицијент 
увећања 1,30).  
Обрачун ископа по m³ у самониклом 
стању. m³ 30.15     
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2.1. Насипање и планирање тампон слоја 
испод тракастих темеља, тракастих 
зидова и плоче. Набавка, довоз, 
насипање, разастирање, набијање и 
планирање тампон слоја од дробљеног 
каменог агрегата, испод тракастих 
темеља, тракастих зидова рампи и 
плоче у слоју до потребне збијености 
од 50 Мра у укупној дебљини слоја 
предвиђеног пројектом.  
Обрачун по m³ набијеног дробљеног 
каменог агрегата.  m³ 8.51     

2.3. Обележавање објекта са осигурањем 
главних тачака. 
Обрачун по m² m² 80.00     

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

3. 
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-
БЕТОНСКИ РАДОВИ         

3.1. Бетонирање АБ темељних стопа 
ширине 51цм и висине 50цм без 
оплате од бетона МБ20. Набавка 
бетона и бетонирање 
армиранобетонских темељних стопа 
урадити у свему према прописима за 
армирано бетонске радове. 
НАПОМЕНА: Потребна арматура не 
улази у у јединичну цену већ се 
обрачунава и наплаћује посебно.  
Обрачун по m³. m³ 15.08     

3.2. Бетонирање АБ темељних серклажних 
греда димензије 25x80цм од бетона 
МБ20. Набавка бетона и бетонирање 
армиранобетонских темељних 
серклажних греда урадити у свему 
према прописима за армирано 
бетонске радове. НАПОМЕНА: 
Потребна арматура не улази у у 
јединичну цену већ се обрачунава и 
наплаћује посебно.  
Обрачун по m³. m³ 23.60     

3.3. Бетонирање АБ стубова од бетона 
МБ30. Набавка бетона и бетонирање у 
свему према прописима за армирано 
бетонске радове. НАПОМЕНА: 
Потребна арматура не улази у у 
јединичну цену већ се обрачунава и 
наплаћује посебно.  
Обрачун по m³. m³ 2.84     

3.4. Бетонирање греда, подвлака, 
надвратника и надпрозорника од 
бетона МБ30. Набавка бетона и 
бетонирање у свему према прописима 
за армирано бетонске радове. 
НАПОМЕНА: Потребна арматура не 
улази у у јединичну цену већ се 
обрачунава и наплаћује посебно. m³ 4.89     
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Обрачун по m³. 

3.5. Бетонирање терасе конзолне плоче и 
капламе од бетона МБ 30 д=12цм. 
Набавка бетона и бетонирање у свему 
према прописима за армирано 
бетонске радове. НАПОМЕНА: 
Потребна арматура не улази у у 
јединичну цену већ се обрачунава и 
наплаћује посебно. 
Обрачун по m³. m³ 5.46     

3.6. Бетонирање АБ плоче дебљине 7цм. 
Набавка бетона и бетонирање 
армиранобетонске подне плоче 
бетоном МВ20. Подна плоча је 
једноструко армирана, изводи се 
мрежом, у свему према прописима за 
армирано бетонске радове. 
НАПОМЕНА: Потребна арматура не 
улази у јединичну цену већ се 
обрачунава и наплаћује посебно. 
Обрачун по m². m² 80.00     

3.7. Бетонирање слоја подне конструкције 
од бетона МБ30 д=8цм. Набавка 
бетона и бетонирање. Подна плоча је 
једноструко армирана, изводи се 
мрежом, у свему према прописима за 
армирано бетонске радове. 
НАПОМЕНА: Потребна арматура не 
улази у јединичну цену већ се 
обрачунава и наплаћује посебно. 
Обрачун по m². m² 80.00     

3.8. Израда хидроизолацију типа кондор 
дебљине 3мм. На претходно 
очишћењу и припремљену подлогу 
лепити хидроизолацију типа кондор 
дебљине 3мм. Преклопе урадити 
минимум 30цм. 
Обрачун по m².                          m² 63.20     

3.9. Израда слоја термо заштите према тлу 
од стиродура д=3цм. 
Обрачун по m².   m² 64.00     

3.10. Набавка, чишћење од нечистоће и 
корозије, исправљање, сечење, 
савијање, пренос, постављање и 
везивање арматуре у свему према 
статичком прорачуну и детаљима 
арматуре, без обзира на пречник, 
сложеност и врсту челика. Отпад 
арматуре укалкулисати у јединичну 
цену позиције.  
Обрачун по кг уграђене арматуре 
према датој спецификацији. кг 2880.00     



Конкурсна документација за ЈН ОП 4041-8/2019 10 
 

3.11. Израда ситноребрасте конструкције 
типа Ферт. Набавка, транспорт и 
уградња Ферт гредица и пуниоца на 
потребној подконструкцији у 
количини предвиђеној пројектом.  
Обрачун по m².   m² 80.00     

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ   

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ         
4.1. Зидање зидова гитер блоком 

димензија 19х19х25 цм и 12х19х25цм 
у продужном малтеру размере 1:2:6. 
Дебљина зидова је 12 и 25 цм. Блокове 
пре уградње квасити водом. По 
завршеном зидању спојнице очистити 
до дубине 2 цм. У цену улази и 
помоћна скела.  
Обрачун по m² зида, отвори се 
одбијају.                                      

  Зид дебљине д=25цм 
m² 33.15     

  Зид дебљине д=12цм 
m² 47.25     

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ   
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

5.1. Израда четвороводне кровне 
конструкције од суве јелове грађе. 
Кров изградити у свему према 
пројекту и детаљима. На местима 
ослонаца дрвених греда, греде 
анкеровати. Урадити све прописане 
тесарске везе кровних елемената и 
ојачања од флах гвожђа, котви, 
завртњева, кламфи и слично.  
Обрачун по м² хоризонталне 
пројекције крова. м² 116.10     

5.2. Набавка, допрема и уградња кровне 
облоге од OSB табли d=15 мм преко 
рогова. Преко ОСБ плоча поставити 
водонепропусну фолију.Обрачун по 
м² косе површине крова. м² 150.93     

5.3. Летвисање крова летвама и контра-
летвама димензија 30/50 мм, управно 
и паралелно са роговима, преко 
дашчане подлоге, за стварање 
ваздушног простора испод покривача. 
Летве поставити на прописаном 
размаку. Летвисање извести сувим, 
правим и квалитетним јеловим 
летвама, оптималне дужине.  
Обрачун по м2 косе пројекције крова. м² 150.93     

5.4. Израда атике од челичних цеви са 
полуоблицама на конструкцији са 
причвршћивањем у бетон.  
Обрачун по m'   43.40     

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ   
6. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 
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6.1. Набавка, допрема и уградња 
фалцованог црепа од глине типа 
класик премиум, или одговарајуће, 
димензија 360мм х 210мм. Покривање 
извести у свему према пројекту и 
упутству произвођача. Детаљан опис 
црепа дат је у детаљу. У цену улази и 
набавка фазонских елемената 
слемењача и грбина. 
Обрачун по м² постављене косе 
површине крова. м² 150.93     

УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

7. СТОЛАРСКИ РАДОВИ         
  НАПОМЕНА: Пре набавке и уградње 

столарије, све мере проверити на 
лицу места!!! 
Произвђач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким 
цртежима на које је обавезан да 
добије сагласност 
наручиоца,односно пројектанта. 
При изради и монтажи позиције 
поштовати све препоруке од стране 
произвођача профила. Извођач је 
дужан да достави атестну 
документацију усаглашену са ЕН 
стандардима.   

7.1. Израда, допрема и уградња спољашње 
столарије од алуминијума 
вишекоморних профила са термо 
прекидом. Максимална дозвољена 
проводљивост профила је 2.3 W/m2K. 
Максимална проводљивост стакла je 
1.1 W/m2K. Стакла су двострука, 
унутрашње нискоемисионо, пуњено 
аргоном. Оков сертификован на 
минимум 10.000 узастопних итварања. 
Гума за заптивање је трострука ЕПДМ 
гума.  Врата су снабдевена свим 
потребним оковом, бравама... и 
осталим елементима. 
Обрачун по комаду.   

1 120/200 ком 2.00     

2 110/200 ком 2.00     

3 115/200 ком 2.00     

4 120/140 ком 1.00     

5 120/80 ком 2.00     

6 60/60 ком 3.00     

7 šalter 100/100  ком 1.00     
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7.2. Израда, допрема и уградња 
унутрашње столарије врата од ПВЦ 
вишекоморних профила са термо 
прекидом. Максимална дозвољена 
проводљивост ПВЦ профила је 2.3 
W/m2K. Максимална проводљивост 
стакла je 1.1 W/m2K. Стакла су 
двострука, унутрашње 
нискоемисионо, пуњено аргоном. 
Оков сертификован на минимум 
10.000 узастопних итварања. Гума за 
заптивање је трострука ЕПДМ гума. 
Врата су снабдевена свим потребним 
оковом, бравама... и осталим 
елементима. 
Обрачун по комаду. 

        

1 ulazna klizna vrata, PVC, 2x80/240 ком 1.00     

2 unutrašnja PVC vrata 80/200 ком 4.00     

3 unutrašnja PVC vrata 70/200 ком 6.00     
7.3. Израда, допрема и уградња 

подпрозорске даске са унутрашње 
стране прозора, ширине до 20цм, 
израђене од дрвета. 
Обрачун по м'. м' 7.45     

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

8. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ         
8.1. Израда фасаде од камених плоча д=2-

3цм са слојем минералне вуне укупне 
дебљине д=10цм 
Обрачун по м². м² 28.00     

8.2. Израда фасаде од дрвених полуоблица 
са термоизолацијом од минералне 
вуне. 
Обрачун по м². м² 42.00     

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ         
9.1. Набавка и израда олучних 

хоризонтала димензија Ø150 од 
поцинкованог пластифицираног лима 
дебљине 0,6мм на носачима од 
поцинковане траке на сваких 1.0 м. 
Обрачун по м'. м' 36.00     

9.2. Набавка и израда олучних вертикала 
димензија Ø150 од поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 0.6мм 
са држачима од поцинковане траке на 
сваких 1.50 м. 
Обрачун по м'. м' 10.00     

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

10. ЗИДАРСКИ РАДОВИ         
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10.1. Малтерисање унутрашњих зидова и 
плафона продужним малтером у два 
слоја. Пре малтерисања све површине 
очистити и подлогу испрскати 
цементним млеком размере 1:1, 
справљеним са оштрим песком, 
дебљине слоја 4-5мм. Водити рачуна 
да се спојнице не испуне. Први слој, 
грунт, радити продужним малтером од 
просејаног шљунка, "јединице". 
Подлогу поквасити, нанети први слој 
малтера и нарезати га. Други слој 
справити са ситним чистим песком, 
без примеса муља и органских 
материја и нанети преко првог слоја. 
Пердашити уз квашење и глачање 
малим пердашкама. Малтерисане 
површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштреи 
праве. Малтер квасити да не дође до 
брзог сушења и "прегоревања". 
Напомена: у цену урачунати и обраду 
шпалетни око ивица врата и фасадне и 
унутрашње столарије са унутрашње 
стране у ширини од 10цм. 
Обрачун по м².                                        м² 132.50     

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

11. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         
11.1. Набавка, допрема и уградња зидних 

керамичких плочица димензија 
25x40цм у слоју гарђевинског лепка. 
Плочице I класе, домаће производње, 
лепити лепком хоризонтално до 
висине H=250цм у слогу фуга на фугу. 
По потреби ивице плочица ручно 
обрусити. Обложене површине морају 
бити равне. Постављене плочице 
фуговати и очистити.  
Обрачун по м².                                          м² 120.00     

11.2. Набавка, допрема и уградња подних 
керамичких плочица. Пре постављања 
подних керамичких плочица у 
санитарним чвовровима извести 
хидроизолацију. Хидроизолацију 
извести на припремљену и очишћену 
подлогу, двокомпонентним премазом 
типа Сика, или одговарајуће, подићи 
је 2,0м уз зидове и формирати 
водонепропусну каду. Премаз нанети 
у два слоја, са пертходним сушењем 
првог. Други слој нанети управно у 
односу на наношење првог слоја. 
Обрачун по м².                                          м² 48.27     
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11.3. Набавка, допрема и уградња подних 
керамичких плочица у слоју 
гарђевинског лепка. Плочице I класе, 
домаће производње, лепити лепком 
хоризонтално у слогу фуга на фугу. 
По потреби ивице плочица ручно 
обрусити. Обложене површине морају 
бити равне. Постављене плочице 
фуговати и очистити.  
Обрачун по м².                  м² 31.73     

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

12. МОЛЕРКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ         
12.1. Глетовање и бојење унутрашљих 

зидова и плафона. Све површине 
обрусити, очистити и извршити 
неутрализовање. Прегледати и 
китовати мања оштећења и пукотине, 
импрегнирати и превући дисперзивни 
кит два пута.  Бојити 
полудисперзивном бојом први и други 
пут. Боја и тон  по избору 
пројектанта.Обрачун по м².                                       м² 132.50     

УКУПНО МОЛЕРКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

13. ОСТАЛИ РАДОВИ         
13.1. Набавка, допрема и постављање 

спољних хидранта.  
Обрачун по ком.                                        ком 2.00     

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ   
    
    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   

ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

ОСТАЛИ РАДОВИ   

УКУПНО РАДОВИ    
 

 
 
 
 
 



Конкурсна документација за ЈН ОП 4041-8/2019 15 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 

Redni VRSTA RADOVA Jed. Količina Cena Ukupna 

broj   mere     vrednost 

A KANALIZACIJA 
   

I Zemljani radovi 

1 Iskop kanala u zemlji III kategorije 
   za polaganje kan. cevi sa 

planiranjem dna u projektovanom 

 
padu m

3
 4.57 

 

      2 Nabavka, transport i polaganje peska 

u rovu sa planiranjem ispod i oko cevi m
3
 1.12 

      3 Zatrpavanje kanala post. zemljom nakon 
   polaganja i ispitivanja cevi sa 

nabijanjem u slojevima.od 20 sm. m
3
 3.45 

      

      5 Odvoz viška zemlje do 10 km. Na 
   mesto koje odredi investitor sa ručnim 

utovarom m3 1.40     

  
Svega zemljani radovi: 

 

      II MONTERSKI RADOVI 

1 Nabavka, transport i montaža 

 
kanalizacionih cevi ifasoskih 

   
komada od PVC-a obračun po m

1
 

Ø 160 mm m
1
 8.50 

 
Ø  110 mm m

1
 30.00 

 

 
Ø  75 mm m

1
 5.00 

 

 
Ø  50 mm m1 40 

 

      

2 Nabavka i montaža podnog slivnika 
   

 
50 mm sa niklovanom rešetkom kom 3     

 
        

3 Nabavka i ugradnja vent.gl 110 kom 3     

  
Svega mont.radovi   

  

Ukupno kanalizacija 
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B VODOVOD 
   

      1 Iskop rova pre betoniranja podova sa is- 
   

 
pitivanjem i zatrpavanjem kanala  m3 5.00 

 

2 Nabavka, tranport i montaža 
   

vodovodnih i plasičnih  i pocinkovanihcevi sa 

 
potrebnom vodovodnim fitingom i 

   

 
spojnim materijalom sa davanjem 

   potrebnih kuka za pričvršćivanje na zid 

Cevi PE 32 m1 8 

 
cevi PPR 32 m1 6 

 cevi PPR 25 m1 3 

 
Cevi  PPR 20 m1 45 

 

      

3 Nabavka i montaza propusnih ventila 

 
ventila prop. 20 kom 2     

 
Ukupno vodovod     

      C SANITARIJA 

1 Nabavka i montaža  lavaboa komplet 
   

 
sa zidnom baterijom slavinom  kom 3 

 

      2 Nabavka i montaža komplletnog  WC-a kom 2 
 

      

3 

Nabavka i montaža WC-a za osobe sa 
posebnim potrebama kom 1 

      4 Nabavka i montaža el bojlera sa vezama kom 1 
 

Ukupno sanitarija     

UKUPNA CENA 
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R   E   K   A   P   I   T   U   L   A   C   I   J   A 

      

 
KANALIZACIJA 

    

VODOVOD 

      SANITARIJA 
 

UKUPNA CENA 
 
 
 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 
 

Redni 
broj Opis pozicije 

Jedinica 
mere Količina Cena Iznos 

 

1 

Isporuka i ugradnja kabla X00-A 4x16mm2 za 
izradu napajanje pomocne razvodne table 
oznake RO-P,  smestene u porostoriji šefa 
stanice. Kabl se polaže od postojećeg IMO-a do 
ormana RO-P po zidu ispod maltera. Dužina 
kabla cc-a 25 m komplet 1.00     

2 

Isporuka i ugaradnja pomoćnog razvodnog 
ormana oznake RO-P  izrađenog od poliestera za 
ugradnju u zid, sa ugrađenim automatskim 
osiguračima MC32/6,10,16 i 20 A (kom. 20) i 
strujnom  zaštitnom sklopkom FID 40/0,5A – 
komplet komplet 1.00     

3 

 Isporuka materijala i izrada instalacije opšteg i 
panik osvetljenja kablovima PP-Y 3 x 1,5 mm2, 
sa ugradnjom odgovarajućih prekidača za u zid i 
instalacionog materijala. Kablovi se polažu po 
zidu ispod maltera. Pros. dužina kabla po 
sijaličnom mestu 7m kom. 30.00     

4 
Isporuka materijala i izrada instalacije 
monofaznih utičnica i termičkih potrošača, 
kablovima PP-Y 3 x 2,5 mm2 položenih po zidu 
ispod maltera, sa ugradnjom monofazne utičnice 
za u zid. Prosečna dužina kabla po utičnici 8m kom. 20.00     
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5 

Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznih 
utičnica, kablovima PP-Y 5 x 2,5 mm

2
 položenih 

po zidu ispod maltera, sa ugradnjom trofazne 
utičnice za u zid. Prosečna dužina kabla cc-a 15 
m kom. 3.00     

6 

Isporuka materijala i izrada instalacije telefona i 
interneta telefonskim provodnicima 
IY(St)Y4x2x0,6 mm uvučenim u gibljivu PVC cev 
16 mm sa ugradnjom tropolne telefonske utičnice 
za u zid. Vodovi se polažu po zidu ispod maltera. 
Prosečna dužina po TLF utičnici 15 m kom. 4.00     

7 

Isporuka materijala i izrada RTV instalacije 
koaksijalnim kablovima RG7; 75 W, uvučenim u 
gibljivu PVC cev 16 mm i položenim po zidu 
ispod maltera, sa ugradnjom RTV utičnice za u 
zid. Prosečna dužina po RTV utičnici  15m kom. 2.00     

8 
Isporuka i ugradnja LED panelnih svetiljki kom. 24.00     

9 
Isporuka i ugradnja LED PANIK svetiljki kom. 6.00     

10 Isporuka materijala i izrada trakastog 
uzemljivača.  Pozicijom obuhvaćeno:         

   - Pocinkovana traka Fe/Zn 25x4mm L=15m,   u 
rov u zemlji m1 15     

  –  Razvodna kutija RK 95 x 95 mm kom. 1     

  
–  Provodnik  P–Y  1 x 6 mm2 m1 5     

  –  iskop i zatrpavanje kanala dimenzija 
0,4x0,6x15m komplet       

  – Sitan montažni materijal - po potrebi    paušalno     

    komplet 1     
          

U K U P N O 
  

0.00 

 
 

 Место:_____________                                                                                             
                                                                                                      Понуђач: 
 
 Датум:_____________                   М.П.                      _______________                                                       
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 
за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  
 
1.   Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 
1) Закона);  
 
2.   Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  
 
3.   Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);  
 
4 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 
75. ст. 1. тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
 
5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе 
из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).  
 
 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то :  
 
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 обрачунске године 
(2016,2017,2018) остварио пословни приход у минималном износу од 12.000.000 динара. 
 
2. Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5(пет) обрачунских 
година (2014-2018) извео радове на изградњи и/или реконструцији и/или рехабилитацији и/или санацији 
и/или доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, спортски и јавни објекти) у 
износу од минимум 20.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном 
износу од 5.800.000,00 динара без ПДВ. 
Посебна напомена:Најмање један посао, односно један уговор у минималном износу од 5.800.000 
динара без ПДВ-а обавезно мора садржати грађевинске радове и грађевинско-занатске радове и 
инсталатерске радове.Преостали послови, односно уговори до износа од минимум 20.000.000 динара без 
ПДВ-а могу али не морају кумулативно садржати све наведене врсте радова (могу садржати само једну 
или више врста наведених радова). 
 
3.Да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да понуђач има најмање 6 (шест) лица 
радно ангажованих на пословима који су предмет ове јавне набавке од којих је: 
- има најмање 1 запослени дипл.инг.грађевине са лиценцом 410 или 411 или 412 или 413 или 414 ; 
- има најмање 5 запослених радника на пословима који су предмет јавне набавке. 
 
4.Да располаже довољним техничким капацитетом, односно да располаже следећом техничком опремом: 
 

Доставно возило комада 1 
Комбинована машина комада 1 
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Камион кипер носивости преко 9 тона (овај услов могуће је 
испунити и кумулативно са више возила, с тим да укупна 
носивост прелази 18 тона) 

комада 2 

 
 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора 
да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.  
 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне 
услове из члана 75.став1. тачка 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 
75.став1.тач.5)Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. 
став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац Изјаве понуђача, дат је у поглављу IV  
одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача 
(Образац Изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом. 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке у складу са чланом 77.став 
2. Закона, понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 
1. Да располаже неопходним финансијским капацитетом односно да је у претходне 3 (три)  обрачунске 
године (2016, 2017. и 2018.) остварио пословни приход у минималном износу од 12.000.000,00 динара. 
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне 
регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 
претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018); 
 
2. Да располаже неопходним пословним капацитетом односно да је у претходних 5 (пет) обрачунских 
година (2014-2018) извео радове на изградњи и/или реконструцији и/или рехабилитацији и/или санацији 
и/или доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, спортски и јавни објекти) у 
износу од минимум 20.000.000,00 динара без ПДВ, од чега је извео најмање један посао у минималном 
износу од 5.800.000,00 динара без ПДВ. 
Посебна напомена:Најмање један посао, односно један уговор у минималном износу од 5.800.000 
динара без ПДВ-а обавезно мора садржати грађевинске радове и грађевинско-занатске радове и 
инсталатерске радове. Преостали послови, односно уговори до износа од минимум 20.000.000 динара 
без ПДВ-а могу али не морају кумулативно садржати све наведене врсте радова (могу садржати само 
једну или више врста наведених радова). 
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Доказ: Потврда, уговор и окончана ситуација (прва и последња страна окончане ситуације са 
рекапитулацијом радова) за све реализоване уговоре у укупном износу од минимум 20.000.000,00 динара 
без ПДВ и за најмање  један посао у минималном износу од 5.800.000,00 динара без ПДВ. 
 
3. Да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно да има:  
-најмање 5 (5) лица радно ангажованих на пословима који су предмет ове јавне набавке  
ДОКАЗ: Копија уговора о раду, уговора о делу или другој врсти ангажовања или копија радне књижице  
( за раднике ангажоване пре 01.01.2016.године) или копија одговарајућег М обрасца.  
 
- Лична лиценца за одговорног извођача радова: 
 

410 или 411 или 412 или 413 или 414 1 извршилац 
 
Доказ: Копија личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије, потврда о важењу лиценце и доказ о 
радном статусу (за носиоца лиценце који је запослен код понуђача: фотокопија МА или другог 
одговарајућег обрасца, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: фотокопија 
уговора ван радног односа). 
Ако у уговору ван радног односа није наведено да ће носилац лиценце бити ангажован за реализацију 
радова који су предмет ове јавне набавке потребно је приложити Анекс уговора којим се то дефинише. 
 
Наручилац ће прихватити следеће уговоре ван радног односа: 
1. Уговор о привременим и повременим пословима; 
2. Уговор о делу (ради обављања послова који су ван делатности послодавца); 
3. Уговор о допунском раду. 
 
4.Да располаже довољним техничким капацитеом односно да располаже следећом техничком опремом: 
 

Доставно возило комада 1 
Комбинована машина комада 1 
Камион кипер носивости преко 9 тона (овај услов могуће је 
испунити и кумулативно са више возила, с тим да укупна 
носивост прелази 18 тона) 

комада 2 

 
Доказ: 
-пописна листа са датумом 31.12.2018. године, потписанa од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверенa печатом понуђача или аналитичкa картицa основних средстава потписанa од стране овлашћеног 
лица понуђача и оверенa печатом понуђача; 
-рачун и отпремницa за средства набављена од 1.1.2019. године; 
-уговор о закупу, који у прилогу мора имати пописну листу за куподавца или аналитичку картицу или 
рачун и отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 1.1.2019. године; 
-уговор о лизингу 
На наведеним доказима потребно је видно означити тражену техничку  опрему. 
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 

 
 Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова (члан 78. Закона о јавним набавкама). 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који  су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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 Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 
у изворном електронском облику. 

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (поглавље IX конкурсне 
документације). 

 
ФОРМА ДОКАЗА 

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

наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 
основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 

 
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ 

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

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 

 
          ПРОМЕНЕ 
   

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач ___________________________________________[навести назив Понуђача] у поступку јавне 
набавке радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У 
УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ,  бр.4041-8/2019,  испуњава све услове из чл. 75. 
и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

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

 
Место:_____________                                                                                             
                                                                                     Понуђач: 
Датум:_____________                 М.П.                    _______________                                                        
  

 
Напомена: Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом 
 
 
 
 
НАПОМЕНА: доставити доказе о испуњењу додатних услова 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач__________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У 
УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ, бр. 4041-8/2019, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                                                                                                     
                                                                                    ПодПонуђач: 
 
Датум:_____________                     М.П.                  _______________                                                 
 

 

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА  БУДЕ САЧИЊЕНА  
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
Понуду доставити на адресу: Општина Мајданпек  Светог Саве бб, 19250 Мајданпек са назнаком  
,,Понуда за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА 
СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЈН  4041-8/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.07.2019. године, до 
1200 часова. 
Јавно отварање понуда одржаће се 29.07.2019. године, у 1300 часова, у просторијама Општине 
Мајданпек. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку 
јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају оверено овлашћење, на основу 
којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је 
понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о 
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена 
по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
 
3. ПАРТИЈЕ  

 
Предметна набавка није обликована по партијама.  
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ,ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који 
је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља. Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина 
Мајданпек , са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И 
ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЈН број 
4041-8/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“ 
 или 
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„Допуна понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И 
ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЈН број 
4041-8/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“  
или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И 
ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ,  ЈН број 
4041-8/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“ 
 или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА 
И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ,  ЈН број 
4041-8/2019 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу 
свих учесника у заједничкој понуди.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или 
као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 
понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе 
да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 
а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 
IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова.  
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса доспелих 
потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.  

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача.  
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:  
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1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред наручиоцем,  
2) опис послова сваког понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара.  
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 
 Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК,МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ, РОК 
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ 
ПОНУДЕ  
        
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања је 45 дана од дана достављања фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а 
којим је потврђена испорука радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
 
Рок за извођење радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 45 календарских дана  од 
дана увођења у посао.  
Место извршења радова је објекат Стајалиште у Доњем Милановцу.  
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ  

 
Цена мора бити исказана у динарима, по јединици мере, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92.Закона. 
Обавеза понуђача је да изврши рачунску проверу своје понуде. Уколико се утврди рачунска грешка, 
наручилац ће поступити у складу са Законом о јавним набавкама. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено 
искаже у динарима. 

 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
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БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија - Пореска управа, Саве 

Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство заштите животне средине, 
Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.ekologija.gov.rs.  
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарство рада, 
запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

   
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ,САДРЖИНИ,НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске 
гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије 
посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити 
ограничено роком трајања ( датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно 
датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да 
писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  
            
Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 
7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, 
са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца 
Општине Мајданпек. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 
        Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не 
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
        По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити 
враћена.  
 
13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
 

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

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку радова – 
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН 
МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ, ЈН број 4041-8/2019“ , у редовно радно време између 700h и 1500h 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда  на неки од следећи начина:  
- путем поште на адресу наручиоца: Општина Мајданпек, Светог Саве бб, Мајданпек. 
- електронским путем на адресу javne_nabavke@majdanpek.rs 

 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда.  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 
дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.  

 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 
понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да 
поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код 
његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач 
не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА,ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА    

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума "Најнижа понуђена цена"  

 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 
БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  
Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који 

је понудио краћи рок извођења радова. 
 
18.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 

  
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

својине трећих лица сноси понуђач.  
 
20. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА  
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Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. 
Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:  
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;  
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;  
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није 
могуће упоредити је са другим понудама.  

 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице који има интерес 
за доделу уговора. 
Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, 
јавни правобранилац и грађански надзорник. 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 
(седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а Наручилац исте није 
отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за 
подношења понуда, а након истека предвиђеног рока, сматраће се благовременим уколико је поднет 
најкасније до истека рока за подношење понуда.  
Након доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 
javne_nabavke@majdanpek.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете у поступку јавне набавке, 
ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока 
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева 
знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 
(два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 
динара уколико оспорава одређену радњу, на следећи начин: 

 сврха плаћања: такса за захтев за заштиту права, назив наручиоца, број или ознака  јавне набавке 
поводом које се подноси захтев за заштиту права;   

 корисник (прималац): Буџет Републике Србије;  
 шифра плаћања: 153 или 253;  
 број жиро рачуна: 840-30678845-06;  
 број модела 97;  
 позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке  поводом које се подноси захтев за 

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

mailto:javne_nabavke@majdanpek.rs
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
(осам) дана од дана  протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149.Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права,у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА 
ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ 
МИЛАНОВЦУ,  ЈН 4041-8/2019 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 
подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 
подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а 
уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 
понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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    5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И 
ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок извођења радова од дана увођења у посао 
 
(Рок за извођење радова који су предмет јавне 
набавке не може бити дужи од 45 календарских 
дана  од дана обостраног потписивања уговора). 
 

 

 
Гарантни период ( не сме бити краћи од 2 
године) 
 

 

 
 
 

  Датум                      Понуђач 
     М. П.  

       _______________                                  _________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН 

МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ 
Закључен између: 
 
Наручиоца Општина Мајданпек  
са седиштем у Мајданпеку, улица Светог Саве бб  
ПИБ: 100987089   
Матични број:07212577 
коју заступа  Председник општине, Драган Поповић 
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) 
 
и 
 
___________________________ 
са седиштем у ________________________ 
 ПИБ: ___________  Матични број:_______________ 
Број рачуна: ________________  Назив банке: __________________ 
кога заступа _________________________________________ 
(у даљем тексту: ПОНУЂАЧ ) 
 
Основ уговора: 
ЈН Број 4041-8/2019 
Број и датум одлуке о додели уговора:______ од ______ 2019. године 
Понуда изабраног понуђача бр: _________ од ________ 2019. године 
 
 

Члан 1. 
        
        Наручилац је  спровео  поступак  јавне набавке радова бр.4041-8/2019 - РЕКОНСТРУКЦИЈА 

ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ 

МИЛАНОВЦУ.  

      Радови који су предмет овог Уговора извршиће се у складу са позитивним законским прописима и 

важећим критеријумима односно стандардима и нормативима за ову врсту посла.  

 

Вредност радова – цена 
 

Члан 2. 
 
       Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора  износи: 

________________ динара без  ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом,  а добијена је на 

основу јединичних цена и количина из усвојене понуде број ______ од __________.2019.године.                                                  

      Наручилац се обавезује да за извођење радова из члана 1.овог Уговора исплати Понуђачу  средства у 

укупном износу од ________________ динара. 

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

на основу којих је одређена. 
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Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и 

трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Понуђача.                                                

                     

Услови и начин плаћања 

 

Члан 3. 
 

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

        - по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене 

грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _______ од ______.2019. 

године, и потписаним од стране стручног надзора. 

  Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске 

књиге и другу документацију Понуђач доставља стручном надзору који ту документацију чува до 

примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Понуђач 

признаје без права приговора.         

  Наручилац и Понуђач су сагласни да је начин плаћања у року од ____ дана од дана пријема 

исправне ситуације. 

 

Рок за почетак и завршетак радова 
 

Члан 4. 
 
        Уговорне стране су се договориле да извођење предметних радова почне од дана потписивања 

уговора. 

Рок завршетка и предаје радова је _____ календарских дана, рачунајући од дана обостраног 

потписивања уговора. 

Понуђач радова има право на сразмерно продужење рока из претходног става у случају више 

силе, елементарних непогода, као и извођења додатних радова (непредвиђених и накнадних радова). 

 
Обавезе Понуђача радова 

 
Члан 5. 

 
Понуђач радова се обавезује 

          1. Да именује одговорног руководиоца  радова и о томе обавести писмено Наручиоца радова, 

          2. Да изведе радове из члана 1. овог Уговора, а у складу  са прописима, стандардима, техничким 

нормативима и нормама квалитета за ову врсту радова,                

         3. Да изведе радове у року утврђеном у ставу 1.и ставу 2.члана 4. овог Уговора, изузимајући 

случајеве из става 3.члана 4. овог Уговора,  

         4. Да за време извођења радова из члана 1.овог Уговора извршава захтеве и наредбе Надзорног 

органа Наручиоца, који се односе на те радове у складу са одредбама овог Уговора и релевантном 

техничком документацијом, 

          5. Да на градилишту уредно води грађевински дневник и књигу инспекције, као и осталу пратећу 

документацију предвиђену важећим прописима и да исте подноси уредно на увид и оверу Надзорном 

органу Наручиоца, 
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         6. Да предузме све мере обезбеђења људи и објекта  у окружењу места извршења радова, да за 

време извршења радова све до предаје Наручиоцу чува постојеће објекте, односно инсталације, 

         7. Да одговара за штету, односно накнади штету коју приликом извођења радова причини,  

         8. Да све друге уговорене обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора.  

 

Обавезе наручиоца радова 

 

Члан 6. 
 

Наручилац радова се обавезује: 

 

        1. Да Понуђача радова уведе у посао односно обезбеди му сву неопходну документацију за 

извршење предметних радова,                                          

        2. Да именује Надзорног органа  и о томе писмено обавести Понуђача радова, 

        3. Да преко свог Надзорног органа врши стручан надзор над извођењем  радова  у складу са чланом 

4.овог Уговора и одреди деонице на којима ће се радови изводити, 

        4. Да све друге уговорене обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора. 

 

Уговорна казна 

Члан 7. 
 
          Ако Понуђач радова не изврши уговорене радове у року из члана 4.овог Уговора својом кривицом, 

дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки календарски дан закашњења у висини од 1 %о  

(једног промила) од вредности уговорених услуга, с тим што износ овако одређене казне не може прећи 

5% (пет посто) од вредности уговорених радова. 

          Уколико се утврди да изведени радови не одговарају утврђеним нормативима и стандардима из  

овог Уговора, Наручилац задржава право на одговарајуће умањење уговорене вредности послова и 

радова. 

Гарантни рок 

Члан 8. 
 
          Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати недостатке у квалитету и очигледне грешке. У 

случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, Понуђач  мора исте 

отклонити најкасније у року од 1(једног) календарског дана од дана сачињавања записника о 

рекламацији, на свој терет.  

         Уколико Понуђач радова не отклони недостатке у наведеном року, уговорне стране су се 

договориле да Наручилац радова повери отклањање тих недостатака другом Понуђачу а на терет 

Понуђача радова ( наплата ће се извршити судским путем). Понуђач радова није дужан да отклони 

недостатке ако су настали као последица нестручне и неадекватне употребе, односно ненаменског 

коришћења.  

 
Остале одредбе 

 
Члан 9. 

             
           Сва евентуално спорна питања решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна. 
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            Уколико се евентуални неспоразуми  не буду могли решити на начин одређен ставом 1.овог члана 
Уговора, за те спорове  утврђује се надлежност  Привредног суда у Зајечару. 
 

Члан 10. 
 

       Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка задржава 
Понуђач радова,  а 4 (четири) Наручилац  и ступа на снагу даном потписивања.  
 
         Наручилац                             Понуђач 
 
 ____________________            ______________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 
 аутобуског стајалишта у Доњем Милановцу 

Позиција Опис  Ј.М. Количина 
Једин. цена 

 (РСД)  
Укупно 
 (РСД) 

  ОПШТИ УСЛОВИ: 
Поред описа појединачних ставки 
радова извођач радова ће ценама 
обухватити и следеће заједничке 
услове:                                                                                      
Цене сваке ставке радова садрже рад, 
материјал, алате и помоћне скеле 
које прописују стандарди рада и 
технички нормативи, као и остале 
трошкове, транспорт материјала, 
чишћење објекта након израде 
позиција и зараду предузећа.         

1. ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА         
1.1. Рушење објекта. Комплетно рушење 

целог објекта машинксим путем са 
одвозом шута и материјала на депонију. 
Обрачун по m² m² 66.00     

1.2. Разбијање постојеће бетонске плоче са 
утоваром и одвозом шута и материјала 
на депонију. 
Обрачун по m³ m³ 16.00     

УКУПНО ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

2.  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         
2.1. Машински ископ земље III категорије 

за тракасте темеље и тракасте зидове. 
Машински и ручни ископ канала за 
тампонски слој испод тракастих темеља 
и тракастих зидова рампи, земље III 
категорије са правилним одсецањем 
страна и ручним планирањем дна 
ископа до дубине 20цм испод 
предходно ископане дубине у природно 
влажном тлу. Утовар и одвоз свог 
ископаног материјала из ископа на 
депонију. Одвоз земље се обрачунава 
посебно у растреситом стању 
(коефицијент увећања 1,30).  
Обрачун ископа по m³ у самониклом 
стању. m³ 30.15     

2.1. Насипање и планирање тампон слоја 
испод тракастих темеља, тракастих 
зидова и плоче. Набавка, довоз, 
насипање, разастирање, набијање и 
планирање тампон слоја од дробљеног 
каменог агрегата, испод тракастих 
темеља, тракастих зидова рампи и 
плоче у слоју до потребне збијености од m³ 8.51     
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50 Мра у укупној дебљини слоја 
предвиђеног пројектом.  
Обрачун по m³ набијеног дробљеног 
каменог агрегата.  

2.3. Обележавање објекта са осигурањем 
главних тачака. 
Обрачун по m² m² 80.00     

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ    

3. 
БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-
БЕТОНСКИ РАДОВИ         

3.1. Бетонирање АБ темељних стопа 
ширине 51цм и висине 50цм без оплате 
од бетона МБ20. Набавка бетона и 
бетонирање армиранобетонских 
темељних стопа урадити у свему према 
прописима за армирано бетонске 
радове. НАПОМЕНА: Потребна 
арматура не улази у у јединичну цену 
већ се обрачунава и наплаћује посебно.  
Обрачун по m³. m³ 15.08     

3.2. Бетонирање АБ темељних серклажних 
греда димензије 25x80цм од бетона 
МБ20. Набавка бетона и бетонирање 
армиранобетонских темељних 
серклажних греда урадити у свему 
према прописима за армирано бетонске 
радове. НАПОМЕНА: Потребна 
арматура не улази у у јединичну цену 
већ се обрачунава и наплаћује посебно.  
Обрачун по m³. m³ 23.60     

3.3. Бетонирање АБ стубова од бетона 
МБ30. Набавка бетона и бетонирање у 
свему према прописима за армирано 
бетонске радове. НАПОМЕНА: 
Потребна арматура не улази у у 
јединичну цену већ се обрачунава и 
наплаћује посебно.  
Обрачун по m³. m³ 2.84     

3.4. Бетонирање греда, подвлака, 
надвратника и надпрозорника од бетона 
МБ30. Набавка бетона и бетонирање у 
свему према прописима за армирано 
бетонске радове. НАПОМЕНА: 
Потребна арматура не улази у у 
јединичну цену већ се обрачунава и 
наплаћује посебно. Обрачун по m³. m³ 4.89     

3.5. Бетонирање терасе конзолне плоче и 
капламе од бетона МБ 30 д=12цм. 
Набавка бетона и бетонирање у свему 
према прописима за армирано бетонске 
радове. НАПОМЕНА: Потребна 
арматура не улази у у јединичну цену 
већ се обрачунава и наплаћује посебно. 
Обрачун по m³. m³ 5.46     
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3.6. Бетонирање АБ плоче дебљине 7цм. 
Набавка бетона и бетонирање 
армиранобетонске подне плоче бетоном 
МВ20. Подна плоча је једноструко 
армирана, изводи се мрежом, у свему 
према прописима за армирано бетонске 
радове. НАПОМЕНА: Потребна 
арматура не улази у јединичну цену већ 
се обрачунава и наплаћује посебно. 
Обрачун по m². m² 80.00     

3.7. Бетонирање слоја подне конструкције 
од бетона МБ30 д=8цм. Набавка бетона 
и бетонирање. Подна плоча је 
једноструко армирана, изводи се 
мрежом, у свему према прописима за 
армирано бетонске радове. 
НАПОМЕНА: Потребна арматура не 
улази у јединичну цену већ се 
обрачунава и наплаћује посебно. 
Обрачун по m². m² 80.00     

3.8. Израда хидроизолацију типа кондор 
дебљине 3мм. На претходно очишћењу 
и припремљену подлогу лепити 
хидроизолацију типа кондор дебљине 
3мм. Преклопе урадити минимум 30цм. 
Обрачун по m².                          m² 63.20     

3.9. Израда слоја термо заштите према тлу 
од стиродура д=3цм. 
Обрачун по m².   m² 64.00     

3.10. Набавка, чишћење од нечистоће и 
корозије, исправљање, сечење, 
савијање, пренос, постављање и 
везивање арматуре у свему према 
статичком прорачуну и детаљима 
арматуре, без обзира на пречник, 
сложеност и врсту челика. Отпад 
арматуре укалкулисати у јединичну 
цену позиције.  
Обрачун по кг уграђене арматуре према 
датој спецификацији. кг 2880.00     

3.11. Израда ситноребрасте конструкције 
типа Ферт. Набавка, транспорт и 
уградња Ферт гредица и пуниоца на 
потребној подконструкцији у количини 
предвиђеној пројектом.  
Обрачун по m².   m² 80.00     

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ   

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ         
4.1. Зидање зидова гитер блоком димензија 

19х19х25 цм и 12х19х25цм у 
продужном малтеру размере 1:2:6. 
Дебљина зидова је 12 и 25 цм. Блокове 
пре уградње квасити водом. По 
завршеном зидању спојнице очистити 
до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна         
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скела.  
Обрачун по m² зида, отвори се одбијају.                             

  Зид дебљине д=25цм 
m² 33.15     

  Зид дебљине д=12цм 
m² 47.25     

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ   
5. ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

5.1. Израда четвороводне кровне 
конструкције од суве јелове грађе. Кров 
изградити у свему према пројекту и 
детаљима. На местима ослонаца 
дрвених греда, греде анкеровати. 
Урадити све прописане тесарске везе 
кровних елемената и ојачања од флах 
гвожђа, котви, завртњева, кламфи и 
слично.  
Обрачун по м² хоризонталне пројекције 
крова. м² 116.10     

5.2. Набавка, допрема и уградња кровне 
облоге од OSB табли d=15 мм преко 
рогова. Преко ОСБ плоча поставити 
водонепропусну фолију.Обрачун по м² 
косе површине крова. м² 150.93     

5.3. Летвисање крова летвама и контра-
летвама димензија 30/50 мм, управно и 
паралелно са роговима, преко дашчане 
подлоге, за стварање ваздушног 
простора испод покривача. Летве 
поставити на прописаном размаку. 
Летвисање извести сувим, правим и 
квалитетним јеловим летвама, 
оптималне дужине.  
Обрачун по м2 косе пројекције крова. м² 150.93     

5.4. Израда атике од челичних цеви са 
полуоблицама на конструкцији са 
причвршћивањем у бетон.  
Обрачун по m'   43.40     

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ   
6. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 

6.1. Набавка, допрема и уградња 
фалцованог црепа од глине типа класик 
премиум, или одговарајуће, димензија 
360мм х 210мм. Покривање извести у 
свему према пројекту и упутству 
произвођача. Детаљан опис црепа дат је 
у детаљу. У цену улази и набавка 
фазонских елемената слемењача и 
грбина. 
Обрачун по м² постављене косе 
површине крова. м² 150.93     

УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

7. СТОЛАРСКИ РАДОВИ         
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  НАПОМЕНА: Пре набавке и уградње 
столарије, све мере проверити на 
лицу места!!! 
Произвђач је дужан да дефинише 
начин уградње радионичким 
цртежима на које је обавезан да 
добије сагласност наручиоца,односно 
пројектанта. 
При изради и монтажи позиције 
поштовати све препоруке од стране 
произвођача профила. Извођач је 
дужан да достави атестну 
документацију усаглашену са ЕН 
стандардима.   

7.1. Израда, допрема и уградња спољашње 
столарије од алуминијума 
вишекоморних профила са термо 
прекидом. Максимална дозвољена 
проводљивост профила је 2.3 W/m2K. 
Максимална проводљивост стакла je 1.1 
W/m2K. Стакла су двострука, 
унутрашње нискоемисионо, пуњено 
аргоном. Оков сертификован на 
минимум 10.000 узастопних итварања. 
Гума за заптивање је трострука ЕПДМ 
гума.  Врата су снабдевена свим 
потребним оковом, бравама... и осталим 
елементима. 
Обрачун по комаду.   

1 120/200 ком 2.00     

2 110/200 ком 2.00     

3 115/200 ком 2.00     

4 120/140 ком 1.00     

5 120/80 ком 2.00     

6 60/60 ком 3.00     

7 šalter 100/100  ком 1.00     
7.2. Израда, допрема и уградња унутрашње 

столарије врата од ПВЦ вишекоморних 
профила са термо прекидом. 
Максимална дозвољена проводљивост 
ПВЦ профила је 2.3 W/m2K. 
Максимална проводљивост стакла je 1.1 
W/m2K. Стакла су двострука, 
унутрашње нискоемисионо, пуњено 
аргоном. Оков сертификован на 
минимум 10.000 узастопних итварања. 
Гума за заптивање је трострука ЕПДМ 
гума. Врата су снабдевена свим 
потребним оковом, бравама... и осталим 
елементима. 
Обрачун по комаду. 

        

1 ulazna klizna vrata, PVC, 2x80/240 ком 1.00     

2 unutrašnja PVC vrata 80/200 ком 4.00     

3 unutrašnja PVC vrata 70/200 ком 6.00     
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7.3. Израда, допрема и уградња 
подпрозорске даске са унутрашње 
стране прозора, ширине до 20цм, 
израђене од дрвета. 
Обрачун по м'. м' 7.45     

УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

8. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ         
8.1. Израда фасаде од камених плоча д=2-

3цм са слојем минералне вуне укупне 
дебљине д=10цм 
Обрачун по м². м² 28.00     

8.2. Израда фасаде од дрвених полуоблица 
са термоизолацијом од минералне вуне. 
Обрачун по м². м² 42.00     

УКУПНО ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   

9. ЛИМАРСКИ РАДОВИ         
9.1. Набавка и израда олучних хоризонтала 

димензија Ø150 од поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 0,6мм 
на носачима од поцинковане траке на 
сваких 1.0 м. 
Обрачун по м'. м' 36.00     

9.2. Набавка и израда олучних вертикала 
димензија Ø150 од поцинкованог 
пластифицираног лима дебљине 0.6мм 
са држачима од поцинковане траке на 
сваких 1.50 м. 
Обрачун по м'. м' 10.00     

УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

10. ЗИДАРСКИ РАДОВИ         
10.1. Малтерисање унутрашњих зидова и 

плафона продужним малтером у два 
слоја. Пре малтерисања све површине 
очистити и подлогу испрскати 
цементним млеком размере 1:1, 
справљеним са оштрим песком, 
дебљине слоја 4-5мм. Водити рачуна да 
се спојнице не испуне. Први слој, грунт, 
радити продужним малтером од 
просејаног шљунка, "јединице". 
Подлогу поквасити, нанети први слој 
малтера и нарезати га. Други слој 
справити са ситним чистим песком, без 
примеса муља и органских материја и 
нанети преко првог слоја. Пердашити уз 
квашење и глачање малим пердашкама. 
Малтерисане површине морају бити 
равне, без прелома и таласа, а ивице 
оштреи праве. Малтер квасити да не 
дође до брзог сушења и "прегоревања". 
Напомена: у цену урачунати и обраду 
шпалетни око ивица врата и фасадне и 
унутрашње столарије са унутрашње 
стране у ширини од 10цм. м² 132.50     
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Обрачун по м².                                        

УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

11. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         
11.1. Набавка, допрема и уградња зидних 

керамичких плочица димензија 
25x40цм у слоју гарђевинског лепка. 
Плочице I класе, домаће производње, 
лепити лепком хоризонтално до висине 
H=250цм у слогу фуга на фугу. По 
потреби ивице плочица ручно обрусити. 
Обложене површине морају бити равне. 
Постављене плочице фуговати и 
очистити.  
Обрачун по м².                                          м² 120.00     

11.2. Набавка, допрема и уградња подних 
керамичких плочица. Пре постављања 
подних керамичких плочица у 
санитарним чвовровима извести 
хидроизолацију. Хидроизолацију 
извести на припремљену и очишћену 
подлогу, двокомпонентним премазом 
типа Сика, или одговарајуће, подићи је 
2,0м уз зидове и формирати 
водонепропусну каду. Премаз нанети у 
два слоја, са пертходним сушењем 
првог. Други слој нанети управно у 
односу на наношење првог слоја. 
Обрачун по м².                                          м² 48.27     

11.3. Набавка, допрема и уградња подних 
керамичких плочица у слоју 
гарђевинског лепка. Плочице I класе, 
домаће производње, лепити лепком 
хоризонтално у слогу фуга на фугу. По 
потреби ивице плочица ручно обрусити. 
Обложене површине морају бити равне. 
Постављене плочице фуговати и 
очистити.  
Обрачун по м².                  м² 31.73     

УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

12. МОЛЕРКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ         
12.1. Глетовање и бојење унутрашљих зидова 

и плафона. Све површине обрусити, 
очистити и извршити неутрализовање. 
Прегледати и китовати мања оштећења 
и пукотине, импрегнирати и превући 
дисперзивни кит два пута.  Бојити 
полудисперзивном бојом први и други 
пут. Боја и тон  по избору 
пројектанта.Обрачун по м².                                       м² 132.50     

УКУПНО МОЛЕРКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

13. ОСТАЛИ РАДОВИ         
13.1. Набавка, допрема и постављање 

спољних хидранта.  
Обрачун по ком.                                        ком 2.00     
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УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ   
    
    

РЕКАПИТУЛАЦИЈА   

ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА   

 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ 

ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ   

СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   

ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

ОСТАЛИ РАДОВИ   

УКУПНО РАДОВИ    
 

 
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

Redni VRSTA RADOVA Jed. Količina Cena Ukupna 
broj   mere     vrednost 

     A KANALIZACIJA 

      I Zemljani radovi 

1 Iskop kanala u zemlji III kategorije 

za polaganje kan. cevi sa 

 
planiranjem dna u projektovanom 

   
padu m

3
 4.57 

2 Nabavka, transport i polaganje peska 

 
u rovu sa planiranjem ispod i oko cevi m

3
 1.12 

 

      3 Zatrpavanje kanala post. zemljom nakon 

polaganja i ispitivanja cevi sa 

 
nabijanjem u slojevima.od 20 sm. m

3
 3.45 

 

      

5 Odvoz viška zemlje do 10 km. Na 
   

 
mesto koje odredi investitor sa ručnim 

   utovarom m3 1.40     

Svega zemljani radovi: 

II MONTERSKI RADOVI 
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1 Nabavka, transport i montaža 
   kanalizacionih cevi ifasoskih 

 
komada od PVC-a obračun po m

1
 

   

 
Ø 160 mm m

1
 8.50 

 
Ø  110 mm m

1
 30.00 

Ø  75 mm m
1
 5.00 

Ø  50 mm m1 40 

2 Nabavka i montaža podnog slivnika 

 
50 mm sa niklovanom rešetkom kom 3     

 
        

3 Nabavka i ugradnja vent.gl 110 kom 3     

Svega mont.radovi   
Ukupno kanalizacija 
 
 
 

B VODOVOD 

      

1 Iskop rova pre betoniranja podova sa is- 

pitivanjem i zatrpavanjem kanala  m3 5.00 

      2 Nabavka, tranport i montaža 

vodovodnih i plasičnih  i pocinkovanihcevi sa 

potrebnom vodovodnim fitingom i 

spojnim materijalom sa davanjem 

 
potrebnih kuka za pričvršćivanje na zid 

   Cevi PE 32 m1 8 

cevi PPR 32 m1 6 

cevi PPR 25 m1 3 

Cevi  PPR 20 m1 45 

3 Nabavka i montaza propusnih ventila 
   

ventila prop. 20 kom 2     

Ukupno vodovod     

C SANITARIJA 
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1 Nabavka i montaža  lavaboa komplet 
   sa zidnom baterijom slavinom  kom 3 

      2 Nabavka i montaža komplletnog  WC-a kom 2 

3 

Nabavka i montaža WC-a za osobe sa 
posebnim potrebama kom 1 

 

      4 Nabavka i montaža el bojlera sa vezama kom 1 

  
Ukupno sanitarija     

  

UKUPNA CENA 
 

  

 
R   E   K   A   P   I   T   U   L   A   C   I   J   A 

  

 
KANALIZACIJA 

    

      VODOVOD 

 
SANITARIJA 

    

      UKUPNA CENA 
 
 
 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
 
 

Redni 
broj Opis pozicije 

Jedinica 
mere Količina Cena Iznos 

 

1 

Isporuka i ugradnja kabla X00-A 4x16mm2 za 
izradu napajanje pomocne razvodne table 
oznake RO-P,  smestene u porostoriji šefa 
stanice. Kabl se polaže od postojećeg IMO-a do 
ormana RO-P po zidu ispod maltera. Dužina 
kabla cc-a 25 m komplet 1.00     

2 

Isporuka i ugaradnja pomoćnog razvodnog 
ormana oznake RO-P  izrađenog od poliestera za 
ugradnju u zid, sa ugrađenim automatskim 
osiguračima MC32/6,10,16 i 20 A (kom. 20) i 
strujnom  zaštitnom sklopkom FID 40/0,5A – 
komplet komplet 1.00     
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3 

 Isporuka materijala i izrada instalacije opšteg i 
panik osvetljenja kablovima PP-Y 3 x 1,5 mm2, 
sa ugradnjom odgovarajućih prekidača za u zid i 
instalacionog materijala. Kablovi se polažu po 
zidu ispod maltera. Pros. dužina kabla po 
sijaličnom mestu 7m kom. 30.00     

4 

Isporuka materijala i izrada instalacije 
monofaznih utičnica i termičkih potrošača, 
kablovima PP-Y 3 x 2,5 mm

2
 položenih po zidu 

ispod maltera, sa ugradnjom monofazne utičnice 
za u zid. Prosečna dužina kabla po utičnici 8m kom. 20.00     

5 

Isporuka materijala i izrada instalacije trofaznih 
utičnica, kablovima PP-Y 5 x 2,5 mm

2
 položenih 

po zidu ispod maltera, sa ugradnjom trofazne 
utičnice za u zid. Prosečna dužina kabla cc-a 15 
m kom. 3.00     

6 

Isporuka materijala i izrada instalacije telefona i 
interneta telefonskim provodnicima 
IY(St)Y4x2x0,6 mm uvučenim u gibljivu PVC cev 
16 mm sa ugradnjom tropolne telefonske utičnice 
za u zid. Vodovi se polažu po zidu ispod maltera. 
Prosečna dužina po TLF utičnici 15 m kom. 4.00     

7 

Isporuka materijala i izrada RTV instalacije 
koaksijalnim kablovima RG7; 75 W, uvučenim u 
gibljivu PVC cev 16 mm i položenim po zidu 
ispod maltera, sa ugradnjom RTV utičnice za u 
zid. Prosečna dužina po RTV utičnici  15m kom. 2.00     

8 
Isporuka i ugradnja LED panelnih svetiljki kom. 24.00     

9 
Isporuka i ugradnja LED PANIK svetiljki kom. 6.00     

10 Isporuka materijala i izrada trakastog 
uzemljivača.  Pozicijom obuhvaćeno:         

   - Pocinkovana traka Fe/Zn 25x4mm L=15m,   u 
rov u zemlji m1 15     

  –  Razvodna kutija RK 95 x 95 mm kom. 1     

  
–  Provodnik  P–Y  1 x 6 mm2 m1 5     

  –  iskop i zatrpavanje kanala dimenzija 
0,4x0,6x15m komplet       

  – Sitan montažni materijal - po potrebi    paušalno     

    komplet 1     
          

U K U P N O 
  

 

 
 

1.УКУПНО АРХИТЕКТОНСКИ РАДОВИ  
2.УКУПНО РАДОВИ НА ЕЛЕКТРО-
ИНСТАЛАЦИЈАМА 

 

3.УКУПНО РАДОВИ НА ХИДРОТЕХНИЧКИМ 
ИНСТАЛАЦИЈАМА 

 

У К У П Н О:  
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НАПОМЕНА: 
 

- Трошкове превоза механизације до локације извођења радова сноси Понуђач радова 
 

- Вредност рада техничког особља и режије обухваћена је понуђеним ценама 
 

- Састав и врсту ангажоване механизације одређује надзорни орган 
 
Место:__________________ 
 
Датум:__________________ 
 
 
                                                                                     ________________________ 
 

                                                            (потпис овлашћеног лица понуђача) 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

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

 
 
 

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

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке радова-РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У 
УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ4041-8/2019 поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 
заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију 
у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа 
у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација за ЈН ОП 4041-8/2019 54 
 

 
 

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. СТАВ 2 ЗАКОНА 
 
 
 
 У вези са чланом 75.став 2. Закона о јавним набавкама ,као заступник понуђача дајем  следећу : 
 
 

И З Ј А В У  
 
 

Понуђач ________________________________________ ( навести назив понуђача) у поступку 
јавне набавке радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА И ИЗГРАДЊА СТАЈАЛИШТА У 
УЛИЦИ КАПЕТАН МИША У ДОЊЕМ МИЛАНОВЦУ, број 4041-8/2019, поштовао је обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
У ___________________ 
                                                                         Потпис понуђача 
Дана _________________               М.П.                                 
                                                                        ____________________ 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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