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 На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 68/2015),  Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број IV-404-249/2019 од  04.06.2019. године и Решења о образовању Комисије за  
јавну набавку број: IV-404-249/2019 од  04.06.2019. године, припремљена је Конкурсна 
документација за јавну набавку број ЈН K 26/19: 
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I  ОШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 

 

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Град Суботица,   
Градска управа,  
Суботица, 
Трг слободе 1,   
ПИБ: 100444843,   
Матични број: 08070695,   
Рачун број: 840-27640-46, НБС Управа за трезор 
ЈБКЈС 09693 Градска управа Суботица 
Интернет страница: www.subotica.rs  
 

ВРСТА ПОСТУПКА 
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној 
набавци. 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке су радови –  ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО 
НОСА,  3. ФАЗА 
 
 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

45000000 –  Грађевински радови  

 

КОНТАКТ  

е-маил: javnenabavke@subotica.rs  
Радно време Наручиоца радним данима од 07,00 до 15,00 часова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – 

 Изградња Дома културе Хајудуково Носа – 3. фаза, ЈН К 26/19 

4/42 

II  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН  

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

 А) ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 
учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.б
р 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 

1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног 
суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
 

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) ЗЈН); 
 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног 
суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 
лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. 
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 
потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; и 

 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се 
потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала;  и 

 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је 
да достави доказ за сваког од њих.  
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Предузетници и физичка лица: Извод из казнене 
евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне 
групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 
се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 

 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

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) ЗЈН); 
 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и  

2) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 
налази у поступку приватизације.  

 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања 

понуда. 

4. 

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. ЗЈН). 

Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац број 5 у 
поглављу IV ове конкурсне документације. 

   
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
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Б.   ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 
додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

1.1.Неопходним пословним капацитетом се 
сматра: 
1. да је понуђач од 01.01.2014. године до 
дана објављивања позива за подношење 
понудa има минимум 5 (пет) извршених 
радова на изградњи, реконструкцији, 
санацији или адаптацији објекта, од којих је 
сваки објекат (стамбена зграда, пословна 
зграда, културно уметничка зграда, зграда за 
научноистраживачке делатности или 
школска зграда) мин. 200 m² нето површине. 

 1.1.1)    Потврда наручиоца/инвеститора 
 1.1.2) Фотокопија прве стране окончане 
ситуације и стране на којој се види 
рекапитулација свих радова са потписима 
одговорног извођача радова и стручног 
надзора 

 1.1.3)    Фотокопија уговора 
 

 

1.2. Понуђач треба да поседује важеће 
цертификате: 
 
2.1. ISO или SRPS ISO 9001 или одговарајуће 
– систем менаджмента квалитетом; и 
2.2. ISO или SRPS ISO 14001 или 
одговарајуће – систем заштите животне 
средине; и 
2.3. OHSAS или SRPS OHSAS 18001 или 
одговарајуће – систем управљања заштитом 
здравља и безбедности на раду;  

 
 
1.2.1) фотокопија важећег сертификата ISO 
или SRPS ISO 9001 или одговарајуће и 
 
1.2.2) фотокопија важећег сертификата ISO 
или SRPS ISO 14001 или одговарајуће и 
 
1.2.3) фотокопија важећег сертификата 
OHSAS или SRPS OHSAS 18001 или 
одговарајуће и 

2. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Неопходним техничким капацитетом се 
сматра, ако понуђач располаже минимално 
следећом опремом: 
1.   1 теретно моторно возило носивости мин. 
1.5 тона, 
2.    2 апарата за заваривање 

 2.1) фотокопија пописне листе или 
књиговодствене картице или књиге 
основних средстава за опрему која је у 
власништву понуђача, или 

 уговор о закупу или лизингу, за опрему 
коју користи по основу закупа или лизинга, 
и 

  
 2.2.) фотокопија очитане саобраћајне 
дозволе за моторно возило  и 
2.3)  фотокопија полисе осигурања за 
моторно возило.  
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3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

 

Неопходним кадровским капацитетом се 
сматра да Понуђач има у радном односу или 
ангажовано другим Уговором у складу са 
Законом о раду, најмање: 
 
3.1.  1 (један) Одговорни извођач радова 
грађевинских конструкција и грађевинско-
занатских радова на објектима 
високоградње, нискоградње и хидроградње 
са важећом лиценцом 410 или Одговорни 
извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско-занатских радова на објектима 
високоградње са важећом лиценцом 411, 
 
3.2. 1 (један) Одговорни извођач радова 
електроенергетских инсталација ниског и 
средњег напона са важећом лиценцом 450,  

 
 3.3. 1 (један) Одговорни извођач радова  
термотехнике, термоенергетике, процесне и 
гасне технике са важећом лиценцом 430, 

  
3.4. 2 (два) заваривача са важећим атестом 
заваривања за челик,  
 
3.5.   2 (два) машинска монтера, 
 
3.6. 8 (осам) лица распоређених на 
грађевинске послове, 
 
3.7. 2 (два) лица распоређена на 
електротехничке послове. 

 
3.1) Фотокопија М обрасца Фонда ПИО 
(пријаве на осигурање), за лица која су у 
радном односу код Понуђача или 
3.2) Фотокопија уговора о радном 
ангажовању, уколико је лице ангажовано 
код понуђача по другом основу из Закона о 
раду, 
3.3) Фотокопија лиценце и потврде 
Инжењерске коморе да је лиценца важећа 
на дан подношења понуде, 
3.4) атести за вариоце издати од стране 
акредитоване институције. 
 
 
 
 

 

Зантересовани понуђачи могу извршити обилазак локације најкасније два дана пре отварања 
понуда. Пријаве за обилазак локације достављају се путем електронске поште на e-mail: 
barna.zolt@subotica.rs или путем поште на адресу Градска управа Суботица, Секретаријат за 
инвестиције и развој Трг слободе бр.1. Наручилац се обавезује да на захтев Понуђача за 
обилазак локације одговори најкасније у року од 48 сати од добијања захтева.       

 

 Понуђач је дужан да, током реализације уговора за ову јавну набавку, за сваку врсту 
радова  обезбеди одговарајуће извршиоце. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно (без подизвођача). 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач мора сам да испуњава све услове. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
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 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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III  КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  
 
 
 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума "Најнижа понуђена 
цена". 

 

2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ  
 
 У случају да пристигну две или више прихватљивих  понуда са истом најнижом 
понуђеном ценом Наручилац ће доделити уговор оном понуђачу  који понуди дужи рок 
важења понуде.  
 Уколико ни након примене горе наведеног "резервног елемента критеријума" 
није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 
поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 
обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок 
важења понуде. Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно у присуству 
понуђача и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима који су 
исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући 
само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о 
извлачења путем жреба. 
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IV  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 
   

1) Образац број 1       –   Образац понуде 
2) Образац број 2       –   Образац структуре цене са упутством за попуњавање 
3) Образац број 3       –   Образац трошкова припреме понуде  
4) Образац број 4       –   Образац изјаве о независној понуди 
5) Образац број 5       –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
6) Образац број 6       –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача 
7) Образац број 7       –   Пословни капацитет – референтна листа  
8) Образац број 8       –   Потврда о референцама  
9) Образац број 9       –   Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету 
10) Образац број 10   –   Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету 
 

 
Модел уговора 
Предмер   радова 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 1  
 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА РАДОВЕ – ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО НОСА,  3. ФАЗА 

 

Понуда бр ______________од __________2019. године за јавну набавку радове 

                               (понуђач уписује свој деловодни број и датум) 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача 
АПР 

ДА НЕ 

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: 

 

 
 

Подизвођач уписан у регистар 
понуђача АПР 

ДА НЕ 

 
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: 

 

 Подизвођач уписан у регистар 
понуђача АПР 

ДА НЕ 

 
 

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: 

 

  
Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (е-маил):  
 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 

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  РАДОВА - 

ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО НОСА,  3. ФАЗА 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  

 
______________________ РСД 

 

 
Износ ПДВ-а 

                                
_____________________ РСД 

 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 

 
______________________ РСД 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 - по привременим месечним ситуацијама сачињеним на 
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 
дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца;  

-  остатак у износу  од минимум 10 % вредности укупно 
уговорене цене без ПДВ-а, по окончаној ситуацији сачињеној на 
основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 
дана од дана пријема оверене ситуације од стране Наручиоца, 
доставе потписаног Записника о примопредаји радова и коначног 
обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року 

Рок важења понуде 
 

____  дана од дана отварања понуде, (не може бити краћи од 60 дана) 

Рок извођења радова  
 

- 120 календарских  дана, од дана увођења Извођача у посао, 
- Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског 
дневника, потписивањем прве стране 

 
Гарантни период 
 

_________ године 
(Рачуна се од записничке примопредаје уговорених  радова, и не 
може бити краћи од 2 године)  

Место извођења радова Хајдуково, Носа бб, катастарска парцела 7774/1 КО Палић 

 
 

Датум и место  Понуђач 

   

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни потпише, чиме потврђује да су наведени подаци у 
обрасцу понуде тачни. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, исту потписује члан 
групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да предтаваља и заступа групу понуђача, као и 
да потписује сву документацију у име и за рачун групе понуђача.  
 
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Цена се исказује у динарима и мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује овлашћени члан 
групе понуђача (носилац посла) 
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
- У случају да има више чланова групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући део  
обрасца копирати у довољном броју примерка, 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2  
 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 

Врста радова и добра 
Набавка радова  
 

Врста трошка 
Учешће у укупној 
цени           (у 

динарима без ПДВ) 

Учешће у укупној 
цени       (%) 

Цена материјала са транспортом   

Цена  радова   

Увозне дажбине   

Евентуални други трошкови   

СВЕГА УКУПНО  БЕЗ ПДВ  100% 

ИЗНОС ПДВ  

СВЕГА УКУПНО СА ПДВ  
 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

              

   
 

У П У Т С Т В О  
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа конкурсне 
документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање. 
2. Образац Структура цене садржи:    Врсту трошкова исказане у динарима и 
процентуално. 
3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део конкурсне 
документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 
4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима. 
5. Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима. 
6. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не 
графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству 
сличних карактеристика. 
7. Овај Образац је је саставни део конкурсне документације, понуђач га попуњава, и 
доставља као обавезни документ уз своју понуду. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач 
___________________________________________________________________________ 
[навести назив и седиште понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде у поступку ЈН К 26/19, 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:  Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

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

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
Понуђач 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 
 

    

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке радова – ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО 
НОСА,  3. ФАЗА, бр. ЈН К 26/19, поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, Наручилац 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 2 године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 

 
Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан групе 
понуђача попуњава, потписује  и прилаже засебно. 
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(ОБРАЗАЦ 5)  
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 

На основу члана 75. став 2. ЗЈН, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу дајем следећу 

 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач: 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 

 
да сам при састављању понуде за јавну набавку радова ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ 
ХАЈДУКОВО НОСА,  3. ФАЗА, бр. ЈН К 26/19, поштовао обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима рада, заштити животне 
средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 
 
 
 
Напомена: Уколико је понуђач група понуђача образац се фотокопира и сваки члан 
групе понуђача попуњава, потписује и прилаже засебно. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6   
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» 
број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 (назив подизвођача, седиште, ПИБ, матични број, кога заступа и представља) 
 

да сам при састављању понуде за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА ДОМА 
КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО НОСА,  3. ФАЗА, бр. ЈН К 26/19, поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  условима рада, 
заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде.   
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 

   

 
 
 
 
 
Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7   
 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ - РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 
Да је понуђач у периоду 01.01.2014.г.  од дана објављивања позива за подношење понуда извео 

радове према условима из конкурсне документације 

 

Редни 

број 
Назив наручиоца  

Датум 

реализације  

уговора 
Назив предмета набавке 

Површина 

објекта 

у м2 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 
 
 
 
 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 8   
 

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА 

 
 
 
На основу члана  77. став 2. тачка (2) ЗЈН,  наручилац/инвеститор: 
_____________________________________________________из_________________________ 
улица ______________________________ број  ___ , ПИБ____________ Матични бр.__________ 
 издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

 
Којом  потврђујемо да је понуђач _____________________________________________________ 
из______________________________ улица_______________________ број_______, 
ПИБ:___________________________________ Матични бр: ________________________,   
као  
А) самостални извођач или  
Б) учесник у заједничкој понуди  
В) поизвођач  
У периоду од 01.01.2014. до дана објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних 
набавки, извео радове: 
__________________________________________________________________________ на 
основу закљученог уговора број __________________________ од __________________ у 
вредности од ________________________  динара без ПДВ-а, у свему у складу са закљученим 
уговором.  
 
Датум почетка радова:   ________________________ 
Датум завршетка радова: _______________________ 
Површина објекта: ___________________ м2 
 
Потврда се издаје на захтев извођача радова / понуђача 
_____________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке 
Наручиоца: Град Суботица,  Градска управа,   ради набавке радова ИЗГРАДЊА ДОМА 
КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО НОСА 3. ФАЗА, ЈН К 26/19. 

     
    Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

 
Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду 
за сваки уговор посебно. 
Понуђач може да приложи потврду другог наручиоца под условом да садржи све тражене 
податке из ове потврде. 
У случају да потврду издаје привредно друштво или предузетник, за које по Закону о 
привредним друштвима није обавезна употреба печата, обрaзац неће оверавати. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 9  
 
 

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ -  

ИЗЈАВА О ТРАЖЕНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
  
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем 
следећом опремом: 

 

 
 

Кључна опрема (машине, апарати и друго)  којом располаже понуђач за 

извођење предметних радова 

Ред. 
Број 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 
 

 
 

 
Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати. 
                    Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се 
доказује испуњеност услова. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 10 
 

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да располажем са 
следећим кадровским капацитетом: 
 

Ред 

бр. 
Име и презиме 

Стручна 

спрема 
Радно место 

Број лиценце 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 
Напомена: Овај Образац се по потреби може копирати. 
         Уз табелу се обавезно достављају докази наведени у Упутству како се 
доказује испуњеност услова. 
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V  МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА - 
ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО НОСА, 3. ФАЗА   

 
 закључен између: 
 

1. ГРАДА СУБОТИЦЕ, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 
100444843, матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за 
трезор, коју заступа Начелник Градске управе, Марија Ушумовић Давчик, мастер 
правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 
2. _________________________________________________________________, са 

седиштем у _________________________, улица 
________________________________ број ___, ПИБ: ______________________, 
матични број: _______________________, рачун број: 
__________________________________ код_________________________ банке, 
које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач), са 
друге стране 

 
_______________________________________              ____________________________________                 

_______________________________________               ___________________________________ 

_______________________________________     ____________________________________          

_______________________________________              ____________________________________               

_______________________________________            ____________________________________                         

_______________________________________               ___________________________________ 

_______________________________________     ____________________________________                
(остали понуђачи из групе понуђача:              (подизвођачи: 
 назив, седиште, ПИБ, матични број)                              назив, седиште, ПИБ, матични број) 

 
 Уговорне стране сагласно констатују: 
 - да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Позива за подношење понуда 
спровео отворени поступак јавне набавке радова – Изградња Дома културе Хајдуково Носа, 3. 
фаза  бр. ЈН К 26/19; 
 -          да је Наручилац у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, 
извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао 
понуду коју је поднео Извођач радова под бројем ______________ дана __________ , која 
понуда је код Наручиоца заведена под бројем IV-404-___/2019-** дана **.**.2019. године и која 
у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне 
документације, као и техничким спецификацијама; 

-           да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
Одлуку о додели уговора за предметне радове број: ******* од ******. 2019. године, којом је 
уговор  у предметном поступку јавне набавке доделио Извођачу, који је доставио  Понуду бр. 
_________од _________, а која чини саставни део овог Уговора.  

 

Члан 1. 
 Предмет овог Уговора је извођење радова – изградња Дома културе Хајдуково Носа, 3. 
фаза, у Хајдукову, Носа бб, парцела 7774/1 КО Палић, у свему према пројектно техничкој 
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документацији, конкурсној документацији, важећим прописима, техничким нормативима и 
обавезним стандардима који важе за врсту радова који чине предмет овог Уговора, и 
прихваћеној Понуди Извођача број: __________од _______2019. године.   

 

Члан 2. 
Цена уговорених радова из члана 1. овога Уговора износи:  

__________________________ динара без ПДВ 

_________________________    динара ПДВ 

       ========================================= 

  Укупно : __________________________ динара са ПДВ 

 Сагласно Понуди Извођача бр.  __________ од  __________ године.  

 Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања 
елемената по основу којих је одређена. 
 Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена 
обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове 
Извођача. 
 Уговорена цена обухвата и следеће: вредност материјала, радну снагу, механизацију, 
оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, 
осигурање и обезбеђење саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, 
грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све 
привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све 
трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера 
безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, 
припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за 
комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током 
извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова, у складу са захтевима 
Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају 
франко градилиште, односно предметни објекат, размештено и изведено према техничкој 
документацији.  

 

Члан 3. 
 Наручилац ће уговорену цену радова из члана 2. овог Уговора платити Извођачу радова 
на рачун број ___________________________ код банке _________________________на 
следећи начин: 

- по привременим месечним ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске 
књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, 
у року до 45 дана од дана пријема оверених ситуација од стране Наручиоца,  

-           остатак у износу  од минимум 10 % вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, 
по окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року до 45  дана од дана 
пријема: 
 а) исправне окончане ситуације сачињене на основу оверене грађевинске књиге 
изведених радова и јединичних цена из пројекта за извођење, оверене од стране стручног 
надзора,  
 б) банкарске гаранције  за отклањање грешака у гарантном року и 
 в) записника о примопредаји радова и коначном обрачуну сачињеног и потписаног од 
стране  Комисије за примопредају радова и коначни обрачун. 
 Наручилац ће плаћање вршити са апроријације у Буџету Града Суботице: Раздео 4, 
Глава 8, Програм 13, Шифра пројекта 1201-П20, Функција 820, Економска класификација 
511294 (Инв.) и Раздео 4, Глава 05, функција 411, позиција 2021, економска класификација 
511294 (ЛЕР). 
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 Извођач испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 
ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за 
трезор. 
 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће 
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 
 Порески  дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18).  
 Извођач испоставља рачуне и ситуације без исказаног ПДВ-а. 

 

Члан 4.  
 Извођач радова је обавезан да приликом потписивања Уговора, а најдаље у року од 8 
(осам) дана од дана закључења Уговора, Наручиоцу преда: Гаранцију банке за добро извршење 
посла, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на 
први позив, у висини 10% од уговорене вредности без ПДВ-а са роком важности најмање 30 
(тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети 
гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 
ниво кредитног квалитета 3. инвестициони ранг.   
 Ако се за време трајања овог Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
Извођач радова је обавезан да продужи важење банкарских гаранција из става 1. овог члана. 
 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико 
Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен 
овим Уговором. 
 Банкарске гаранције треба да гласе на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за 
трезор. 

 

Члан  5. 
 Извођач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења Уговора осигура и 
достави Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео 
период важења Уговора: 
 - за радове, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности; 
 - за штету од одговорност према трећим лицима и стварима трећих лица, према важећим 
законским прописима; 
 - од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој уговорној 
страни, односно трећем лицу, приликом реализације овог Уговора, у складу са важећим 
прописима. 
 Измене услова осигурања не могу се вршити без претходног одобрења Наручиоца. 
 Уколико се рок за извршење уговора продужи, Извођач радова је обавезан да достави, 
пре истека уговореног рока, нове - продужене полисе осигурања са важношћу за цео период 
важења Уговора.   

  

Члан  6. 
 Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у року од 120 
календарских дана,   рачунајући од дана увођења Извођача  у посао.  
 Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског дневника, 
потписивањем прве стране.  
 Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, што стручни надзор 
констатује у грађевинском дневнику и Записнику о примепредаји радова између овде 
уговорних страна, односно Комисије коју именује Наручилац.  
 Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

             
Члан 7. 

 Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача: 
 - у случају елементарних непогода и дејства више силе, 
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 - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран 
Извођач, 
              - у случају промене временских услова а који услови онемогућавају квалитетно 
извођење предметних радова у складу са техничким условима, (стандардима и нормативима). 
 По налогу стручног надзора, због оправданих непредвиђених околности могу се 
прекинути (обуставити) радови, што се уписује у Грађевински дневник. За време прекида 
(обуставе) радова не тече уговорени рок за извођење радова. 
 Захтев за продужење рока извођења радова, Извођач посноси Наручиоцу, у писаној 
форми уз сагласност стручног надзора, у року од два дана од дана сазнања за околност. 
 Уговорени рок се сматра продуженим када се о томе уговорне стране сагласе и потпишу 
Анекс овом Уговору. 
 Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право  на продужење уговореног 
рока због околности које су настале у време доцње. 

 

Члан 8. 
 Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да радови 
Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о свом трошку 
у року од 2 календарска дана од дана уписа у грађевински дневник.  
 Уколико Извођач  не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у 
предвиђеном року, Наручилац ће активирати средство обезбеђења за добро извршење посла.  

 

Члан 9 

 Уколико Извођач не испуни све уговорене обавезе по овом Уговору, у уговореном року, 
односно по динамичком плану извођења радова, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у 
износу од 0,5 ‰ дневно, од укупне вредности уговорених радова за сваки дан закашњења, а 
највише 10 % од уговорене вредности радова. 
 Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, 
умањењем  од окончане ситуације. 
 Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду до пуног износа штете коју Наручилац 
има право да тражи од Извођача.  

 

 

Члан 10. 
 Уколико Наручилац претрпи штету због неоправданог кашњења од стране Извођача у 
извођењу радова, као и неиспуњења других уговорених обавеза, која је већа од износа уговорне 
казне, Наручилац може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до 
пуног износа претрпљене штете. 

 

Члан 11. 
  Наручилац се обавезује да: 

- изврши благовремено  плаћање сагласно одредбама овог  Уговора,  
- прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа, 
- даје стручна објашњења за извођење радова на захтев Извођача, 
- именује стручни надзор, 
- уведе Извођача у посао. 

 Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицима која ће вршити стручни надзор уз 
обавезно достављање решења о вршењу стручног надзора, фотокопија лиценци и контакт 
телефона. 

 

Члан 12. 
 Наручилац Стручним надзором обезбеђује: 

- контролу да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој 
документацији на основу које је извршена пријава почетка радова, 

- контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, 
стандарда и техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији, 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – 

 Изградња Дома културе Хајудуково Носа – 3. фаза, ЈН К 26/19 

28/42 

- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала (атести), 
- контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици, 
- давање упутстава Извођачу радова, 
- сарадња са пројектантом ради решавања  технолошких и организационих 

решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова. 

 

Члан 13. 
 Извођач се обавезује да: 

- о сопственом трошку организује градилиште (ограђивање градилишта и ограђивање 
свих хоризонталних и вертикалних отвора унутар објекта и обезбеђење градилишта), 

-  сноси трошкове утрошка електричне енергије и воде, 
-  све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са 

важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по овом 
Уговору, 

- преда Наручиоцу оверени динамички план на који даје сагласност Наручилац, на дан 
увођења у посао, 

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и 
опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да Наручилац  
буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, 
прописа о заштити животне средине, тако и радно-правних прописа за време укупног трајања 
извођења радова до предаје радова Наручиоцу, 

-  обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова, 
-  на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу, 
- по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је 

настао као последица извођења предметних радова, 
-  сноси транспортне трошкове, 
-  да о свом трошку отклони све штете које проузрокује,  
-  пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту и о 

томе обавести Наручиоца, 
- сагласно одредбама овог Уговора преда Наручиоцу полисе осигурања. 

 Извођач је одговоран и обавезан за спровођење мера заштите од пожара и заштите на 
раду приликом извођења радова предвиђених овим Уговором, а у складу са Законом и то за све 
време припреме и извођења радова.  
 Извођач се такође обавезује да ће у случајевима ванредних догађаја који буду 
проузроковали оштећења на инфраструктури и опреми из делокруга радова по овом  Уговору, а 
која директно утичу на безбедност људи – грађана, иста хитно отклонити о свом трошку и о 
истима одмах обавестити Наручиоца.  

 

Члан 14. 
 За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу, односно стручном 
надзору сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за 
објекте те врсте у складу са пројектно техничком документацијом, својом Понудом и 
конкурсном документацијом.  
 Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред 
тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету.  

 

Члан 15. 
 Извођач о завршетку предметних радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, 
најкасније 7 дана пре завршетка радова, а дан завршетка радова уписује се у грађевински 
дневник. 
 Примопредаја радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова, 
потписивањем Записника. 
 Коначни обрачун радова се врши најкасније у року од 15 дана од завршетка радова. 
 Примопредају радова и коначни обрачун врше стручни надзор и одговорни извођач 
радова.    
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 О примопредаји радова сачињава се записник о примопредаји радова и коначан обрачун 
радова. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу попуњене 
одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима. 
 Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу Изјаву да су 
радови изведени сагласно пројектно техничкој документацији.  

 

Члан 16. 
 Гарантни рок за предмет уговора је ____ године (не може бити краћи од 2 године), и 
почиње да тече од дана потписивања Записника о извршеној примопредаји радова и предаји 
банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року Наручиоцу.   
 Извођач је обавезан да, на дан потписивања Записника о  примопредаји предметних 
радова, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђени материјал и опрему. 
  

Члан 17. 
 Извођач се обавезује да Наручиоцу истовремено са записником о примопредаји 
изведених радова преда оригиналну банкарску гаранцију за отклањање грешака  у гарантном 
року, безусловну, неопозиву и плативу на први позив без приговора и то у износу од 10 % од 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим од уговореног 
гарантног рока. 
 Уколико Извођач у наведеном року не обезбеди и преда Наручиоцу гаранцију из 
претходног става Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла.  
 Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).   

 Банкарска гаранција треба да гласи на Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за трезор 

 

Члан 18. 
 Отклањању грешака, односно недостатака које утврди Наручилац у гарантном року 
Извођач мора да приступи у року од 5 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца, 
а да исте изврши у примереном року у зависности од врсте недостатка. 
 Уколико недостатке Извођач не отклони у року из претходног става, Наручилац ће 
активирати средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и има право да те 
радове уступи другом извођачу у складу са Законом о јавним набавкама.  

 

Члан 19. 
 Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се коначним обрачуном 
на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и 
усвојених јединичних цена из Понуде Извођача, које су фиксне и непроменљиве. 
 Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
или мањкова радова, Извођач је дужан да застане са извођењем и писмено, као и уписом у 
грађевински дневник обавести стручни надзор и Наручиоца. 
 По добијању писане сагласности од стране стручног надзора и Наручиоца, Извођач ће 
извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не прелази 10 % од укупно 
уговореног износа. 
 Извођење вишкова  радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова. 
 На обрачун евентуалних вишкова и мањкова радова примениће се јединичне цене из 
прихваћене Понуде Извођача, која чини саставни део овог Уговора. 
 Уколико се Наручилац сагласи са утврђеним вишковима и мањковима радова и мења се 
укупна цена из члана 2. овог Уговора, након сачињавања окончане ситуације сачиниће се анекс 
овом Уговору.  
 

Члан  20. 
 Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима: 
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- ако Извођач у року од 8 дана од дана закључења Уговора не достави банкарску 
гаранцију за добро извршење посла; 

- ако Извођач у року од 5 дана од дана закључења Уговора не достави уговорене 
полисе осигурања; 

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, а о 
разлозима не обавести Наручиоца, у ком случају Наручилац има право на средства обезбеђења  
за добро извршење посла; 

- ако Извођач не изведе радове у складу са пројектно-техничком документацијом 
или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова, у ком случају Наручилац има право 
на активирање средства обезбеђења за добро извршење посла; 

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту 
радова и квалитету наведеном у Понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама 
стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи, у ком 
случају Наручилац има право на активирање средства обезбеђења за добро извршење посла и 

- у случају да Наручилац утврди да неће имати довољно средстава за завршетак 
предметних радова. 
 

Члан  21. 
 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и 
са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 
Уговора.  
 У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од даљег 
пропадања. Извођач је дужан да достави Наручиоцу Изјаву да су радови изведени сагласно 
пројектно техничкој документацији, и његовој Понуди. У наведеном случају обе уговорне 
стране потписују Записник о стварно изведеним радовима до дана раскида Уговора.  
 Све трошкове раскида Уговора сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
Уговор. 

Члан 22. 
 За све што овим Уговором није регулисано примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебне узансе о грађењу, Закон о 
јавним набавкама и други важећи прописи, технички нормативи и обавезни стандарди који 
важе за врсту радова који чине предмет овог Уговора. 

 

Члан 23. 
 Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних - оправданих разлога и 
околности, сагласном вољом обе уговорне стране, закључењем Анекса Уговора, у свему 
сагласно одредбама Закона о јавним набавкама.  
 Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне 
током целог рока важења Уговора. 

 

Члан 24. 
 Извођач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 
разлога, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњењем свих 
уговорених обавеза из овог Уговора и да их документује на прописани начин. 
 Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог Уговора. 

 

Члан 25. 
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно, а у 
противном уговарају стварну надлежност  Привредног суда у Суботици.  

 

Члан 26. 
 Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да све одредбе 
истог  представљају израз њихове слободне  воље. 
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 Извођач се обавезује да ће Уговор потписати и доставити Наручиоцу најкасније у року 
од 5 дана од дана када му исти буде достављен на потписивање. 

 

Члан 27. 
 Овај Уговор сачињен је у 9 (девет) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 
7 (седам)  примерака а Извођач 2 (два) примерка.  

 
 Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

- Прилог бр. 1. Понуда Извођача; и 
- Прилог бр. 2. Предмер и предрачун радова  
- Прилог бр. 3. – Споразум о заједничком подношењу понуде/ у случају да понуду 

подноси Група понуђача 
 
 
      ЗА ИЗВОЂАЧА               ЗА НАРУЧИОЦА 
      Д и р е к т о р,                     
 

________________________                                                          ___________________________ 
          

                                                                                                         МП 

 Напомена: 
 Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да је сагласан са 
садржином модела уговора. 
 У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у 
модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 

 Понуђач је дужан да сачини понуду према упутству Наручиоца, сагласно члану 87 ЗЈН. 
  

 1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 
 Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи који се прилажу треба да су 
издати на српском језику. Уколико је неки од доказа издат на страном језику, обавезно је 
пирложити превод на спрски језик оверен од стране судског тумача. 
 

 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 и контакт телефон.  
 У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
 Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ 

ХАЈДУКОВО НОСА, 3. ФАЗА  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у 
Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском услужном центру, пријемно место 10.,  
или 11. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку времена до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања 
ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
 Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 
 Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани јемствеником, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не 
оштете листови. 
 Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име 
подносиоца понуде.  
 Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје 
исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  
 Конкурсна документација са предмером радова и шемама садржи 102 стране. 
 Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију као и да 
преузму на интернет странцама:  

- на Порталу јавних набавки www.ujn.gov.rs 
- на Порталу наручиоца: www.subotica.rs 
 

 3. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 Рок за подношење понуде је   08.07.2019. године до 11:00 часова. 
 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 
до рока из става 1.  без обзира на начин достављања. 
 

 4. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 Јавно отварање понуда отпочеће исти дан, дана 08.07.2019. године у просторијама 
Наручиоца, у Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12:00 часова, у Старој Градској кући, 
канцеларији 211-2. 
 Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
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 Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању 
понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача, да би 
могли активно учествовати у поступку отварања понуда. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 
представници понуђача. 
 

  5. ПАРТИЈЕ 
 Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

 6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

 7. 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: Град Суботица, Градска 
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком:  
 ,,Измена понуде за јавну набавку радова –  ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ 

ХАЈДУКОВО НОСА, 3. ФАЗА ЈН К 26/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. или 

 „Допуна понуде за јавну набавку радова – ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ 

ХАЈДУКОВО НОСА, 3. ФАЗА ЈН К 26/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. или 
 “Опозив понуде за јавну набавку радова –  ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ 

ХАЈДУКОВО НОСА, 3. ФАЗА ЈН К 26/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.или 
  „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ 

ХАЈДУКОВО НОСА, 3. ФАЗА ЈН К 26/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.. 
  По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 

 8. 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 (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 

 9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1) 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 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. 
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 10. 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) и 2) Закона и то податке 
о:  

      - члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у  извршењу уговора. 
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени, 
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. 
 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. 
 

 11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

Наручилац ће плаћање за изведене радове вршити по привременим месечним 
ситуацијама сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних 
цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема 
оверених ситуација од стране Наручиоца;  
 -  остатак у износу  од минимум 10 % вредности укупно уговорене цене без ПДВ-а, по 
окончаној ситуацији сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и 
јединичних цена из понуде  потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана 
пријема оверене ситуације од стране Наручиоца, доставе потписаног Записника о примопредаји 
објекта и коначног обрачуна, и предаје уговореног средства финансијског обезбеђења за 
отклањање грешака у гарантном року 
 Плаћање ће се вршити на рачун Извођача радова. 
 Извођач испоставља ситуације са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 
ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за 
трезор. 
 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће 
вршити плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица. 
 Порески  дужник је Наручилац, сходно одредбама Закона о порезу на додату вредност 
(„Службени гласник Републике Србије“ број 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 
68/14 - др. закон, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 и 30/18).  
 Извођач испоставља ситуацију без исказаног ПДВ-а. 

 

 11.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 2 године од дана поптисивања 
примопредајног записника. 
 

 11.3. Захтев у погледу рока извођења радова 
 Рок за извођење радова је 120 календарских дана, од дана увођења извођача у посао. 
Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник. 
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 11.4. Место извођења радова: 

  

 11.5. Захтев у погледу рока важења понуде 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
 У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
 Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 
 

 12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, са урачунатим свим трошковима (радне снаге, 
материјала, припадајуће зависне трошкове, транспорта, механизације и слично) које понуђач 
има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност. У обрасцу понуде навести укупну цену без ПДВ-а, износ 
ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом. 
 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати.  
 Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. ЗЈН. 
 Понуда са варијантама није дозвољена.  
 Попуст на понуђену цену није дозвољен. 

 

 13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 

ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарство 
финансије. 
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству  заштите  животне средине. 
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања.  

 

 14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

 ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ: 
 

14.1.     Као средства финансијског обезбеђења, за добро извршење посла: 
Банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 8 дана од дана закључења 

уговора, која мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, без права на приговор и платива 
на први позив, у висини 10% од уговорене цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 
(тридесет) дана дужим од уговореног рока за извршење Уговора. Понуђач може поднети 
гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање 
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).   
 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за добро извршење посла уколико  
Извођач радова не буде извршавао своје уговорене  обавезе у уговореном року и начин. 

 

14.2.     Као средства финансијског обезбеђења, за отклањање грешака у гарантном 

року: 

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, приликом потписивања 
Записника о примопредаји уговорених радова, која мора бити са клаузулама: безусловна, 
неопозива, без права на приговор и платива на први позив, у висини 10% од укупно уговорене 
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цене без ПДВ-а са роком важности најмање 30 (тридесет) дана дужим од гарантног рока. 
Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг 
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  
 Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року 
уколико  Извођач радова не буде извршавао своје уговорене  обавезе у уговореном гарантном 
року. 
 Кредитни рејтинг банци додељује „Рејтинг агенција“ која се налази на листи подобних 
агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна 
рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих  и сертификованих рејтинг агенција коју 
је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets 
Authorities- ESMA). 
 

 15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

 16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкрусној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
 Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације – ИЗГРАДЊА ДОМА 

КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО НОСА, 3. ФАЗА  ЈН К 26/19- НЕ ОТВАРАТИ”. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs у току трајања радног времена наручиоца од 07:00 до 15:00 часова, 
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је примљен. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs радним 
данима након истека радног времена наручиоца, тј. након 15:00 часова, примљени захтев ће се 
евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs данима 
када наручилац не ради (викендом или у данима државног празника), примљени зхатев ће се  
евидентирати првог следећег радног дана. 
 Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. ЗЈН.  
 

 17. 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 
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упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93.) 
 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.  
 

 18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРНЦЕ 
 Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у пртходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН, 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива 
за подношење понуда сходно члану 82. ЗЈН. 

 

 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву  дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, сагласно члану 75. 
став 2. Закона о јавним набавкама (Образац бр. 5.).  
 

 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 

 21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 
односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума 
у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
 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 ако овим законом није другачије одређено. 

  Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-
маил: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 
 Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 
на емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног времена наручиоца од 
07,00 часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и 
примљен. 
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 Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште 
на емаил: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена наручиоца то 
јест након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног 
дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за заштиту права е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs  данима када наручилац не ради (викендом или у данима државног 
празника) примљени захтев ће се  евидентирати првог следећег радног дана. 
 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 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на 
начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона 
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 63. става 3. ЗЈН, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.                  
 После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 
набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара, уколико захтев подноси пре отварања понуда.  
Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара уколико се захтев подноси након отварања понуда.  
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН. 
 

 Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН 

која мора да садржи следеће елементе: 
     (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
    (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога; 
     (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
     (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06; 
     (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
     (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права  
     (7)  сврха: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
     (8)  корисник: буџет Републике Србије; 
     (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
     (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и  све друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати 
таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 
административне таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
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осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 
рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
 Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.kjn.gov.rs.  
 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. ЗЈН. 
 

 22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року до 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
 Понуђач је дужан да уговор о јавној набавци потпише, овери и врати Наручиоцу у року 
од 5 дана од дана када га је примио на потпис. 
 У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 

 23. ПРАВО УЧЕШЋА 
 Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује 
достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном 
документацијом где су услови ближе дефинисани и овим упутством. 
 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 
 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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 
 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач 
може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног 
става. 

 

 24. ОСИГУРАЊЕ 
 Извођач је дужан да у року од 5 дана од дана закључења Уговора осигура радове, 
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности и достави Наручиоцу 
полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора. 
 Извођач радова је дужан да у року од 5 дана од дана закључења Уговора, достави 
Наручиоцу полису осигурања од одговорности према трећим лицима и стварима трећих лица, 
оригинал или оверену копију, са важношћу за цео период важења Уговора, у свему према 
важећим законским прописима. 
 Извођач радова је дужан да у року од 5 дана од закључења Уговора, достави Наручиоцу 
полису осигурања од професионалне одговорности за штету коју може причинити другој 
уговорној страни, односно трећем лицу, приликом реализације уговора, оригинал или оверену 
копију, у складу са важећим прописима. 
 

 25. ПОВЕРЉИВОСТ 
 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у 
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 
 Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 
понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 
 Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
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 26. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 
 У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може 
тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење 
биће прослеђени у писаној форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми. 

 

 27. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.  
 

 28. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона 
о јавним набавкама. 

 

 29. ПРИМЕНА ЗАКОНА 
 Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 
стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. 
 Извођење радова ће се вршити у складу са Законом о планирању и изградњи, Посебним 
узансама о грађењу, пројектном документацијом, прописима, стандардима, правилима струке и 
Законом о облигационим односима, ЗЈН и другим прописима који регулишу предметне радове 
ове јавне набавке. 
 Подношењем понуда понуђачи потврђују да су потпуно упознати са важећим законима, 
подзаконским актима, уредбама и правилима који на било који начин могу утицати, или се 
примењивати на поступак уступања, уговарања и извођења предметних радова. 

 

 30. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) понуђени рок важења понуде је краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама и 
6) понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке. 

 На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац  доноси одлуку о обустави 

поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора. 
 Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 
месеци. 
 Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити, 
посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три дана од 
дана доношења одлуке. 
 Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима 
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 
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 31. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
 Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из Позива и 
конкурсне документације и ако уз тражене доказе из Упутства како се доказује испуњеност 
обавезних и додатних услова поднесе следеће обрасце и документе попуњене, потписане од 
стране овлашћеног лица: 

Образац број 1 –   Образац понуде; 
Образац број 2 –   Образац струкутре цене са упутством за попуњавање; 
Образац број 3 –   Образац трошкова припреме понуде; (није обавезно) 
Образац број 4 –   Образац изјаве о независној понуди; 
Образац број 5 –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН; 
Образац број 6 – Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача; 
Образац број 7 –   Пословни капацитет – референтна листа; 
Образац број 8 –   Потврда о референцама;  
Образац број 9 –   Технички капацитет - Изјава о траженом техничком капацитету; 
Образац број 10 –  Кадровски капацитет - Изјава о траженом кадровском капацитету; 
Модел уговора; 
Предмер и   радова – Техничка спецификација; 
 
Споразум из члана 81. ЗЈН, уколико понуду подноси група понуђача; 

 У случају да понуду подноси привредно друштво или предузетник, за које по Закону о 
привредним друштвима није обавезна употреба печата, не оверавају обрасце.  

 Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом: 
 Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, 
потписани од стране овлашћеног лица Понуђача и оверени печатом Понуђача. За лакше 
попуњавање образаца, дозвољено је копирање истих, са истим садржајем. 
 Докази о испуњености услова могу се достављати  у неовереним читким копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од Понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа.  
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1), 
2) и  4) ЗЈН. 
 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и  4), а  додатне 
услове група понуђача испуњава заједно. Ако понуду подноси група понуђача овлашћени 
представник групе понуђача потписује и оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној 
документацији одређено да мора сваки члан групе понуђача да попуњава, потпише и овери. (у 
ком случају се обрасци фотокопирају у потребном броју). 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). У случају да 
понуђач подноси понуду са подизвођаечм, сам мора да испуњава и све додатне услове. 
 Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид 
оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 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. 
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 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 
 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 
органа те државе. 
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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        ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: 

ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ ХАЈДУКОВО НОСА – 3. ФАЗА 

 

 
Investitor: GRAD SUBOTICA 

     
 

Građevina: IZGRADNJA DOMA KULTURE U NOSI III FAZA 

 

Mesto: HAJDUKOVO, Nosa br. bb, parcela 7774/1 K.O. Palić  

        1. GRAĐEVINSKI RADOVI 

        

 

I - PRIPREMNI RADOVI 

 

      

 

J.M. Količina 
Jed. cena bez 

PDV-a 

Jed. cena sa 

PDV-om 

Ukupna cena 

bez PDV-a 

Ukupna cena sa 

PDV-om 

1 Demontaža i odlaganje crepa na gradilištu i njihova 

ponovna montaža, nakon montaže krovnih prozora. 

Dimenzije krovnih prozora 118x66cm. Cena sadrži 

pokretnu skelu. m²  30,00         

   

UKUPNO :     

        

 

II - ZIDARSKI RADOVI 

     
        1 Malterisanje unutrašnjih površina zidova krečnim 

malteromu dva sloja. Pre malterisanja zidne površine 

očistiti i isprskati razređenim malterom. Omalterisane 

površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice 

oštre i prave. Na ivicama koristiti ugaone lajsne, cink. 

Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja. Debljina 

maltera 4cm. U cenu ulazi i materijal, pomoćna skela, 

transport i radna snaga. m²  1.695,00         
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2 Malterisanje plafona produžnim cementnim malterom M-

25 u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati 

mlekom. Prvi sloj, grund raditi produžnim malterom 

debljina sloja 2cm od prosejanog šljunka, "jedinice" i 

kreča. Malter stalno mešati da se krečno mleko ne izdvoji. 

Malter naneti preko pokvašene podloge i narezati boljeg 

prihvatanja drugog sloja. Drugi sloj, debljine 2cm, spraviti 

sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih 

materijala. 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". Obračun po m²  

malterisane površine. Cena sadrži kompletan materijal i 

rad. m²  280,00         

3 Obrada kventova oko prozora i vrata produženim 

malterom. R.Š. kventa je 20cm. Sa ugaonim nerđajućim 

cink lajsnama, kod lukova koristiti žičane cink lajsne. m¹ 350,00         

4 Nabavka materijala i zaziđivanje zidova u WC-ima u 

potkrovlju na mestima ispod krovne konstrukcije od pune 

opeke. m²  8,00         

5 Nabavka materijala i zidanje  pregradnog zida debljine 

12cm od pune opeke sa produžnim malterom, kod 

prostorije 8 u prizemlju. U cenu uračunati i radnu skelu. 

Ispod zida postaviti hidroizolaciju, kondor V-4 u dva sloja. 

Širina 25cm. m²  6,00         

   

UKUPNO :     
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III - BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

        1 Nabavka materijala i postavljanje mrežaste armature tipa 

Q131 i betoniranje rupa u podovima, u prizemlju. Beton 

MB20.             

d = 10 cm m²  2,00         

d = 20 cm m²  2,00         

2 Nabavka materijala i izrada cementne košuljice debljine 

5cm. Podlogu za košuljicu, pre nanošenja košuljice, 

očistiti i oprati. Malter za košuljicu spraviti sa posejanim 

šljunkom jedinicom, razmere 1:3 i negovati je dok ne 

očvrsne. U cenu uračunati i mrežastu armaturu Q141, koju 

treba staviti u srednju zonu košuljice sa podmetačima. m²  840,00         

3 Nabavka materijala i izrada betonskih trotoara i platoa 

debljine 10cm sa mrežom Q131, ispod postaviti tampon 

sloj od drobljenog kamena d=5cm, u nabijenom stanju. 

Cena sadrži komplet materijal i rad sa potrebnim iskopom 

radi nivelisanja terena, i odnošenjem viška zemlje na 

deponiju do 25km. m²  100,00         

   
UKUPNO :     

 

 

 

      

 

IV - IZOLATERSKI RADOVI 

        1 Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča, 

Styrodur 2800 C BASF, debljine 3cm, od ekstrudirane 

polistirolske pene, mase 30kg/m3. Styrodur ploče postaviti 

kao termoizolaciju podova po projektu. m²  840,00         

2 Nabavka materijala i nanos hidroizolacionog premaza na 

cementnoj bazi (Ceresit CL51 ili od drugog proizvođača 

sa istim tehničkim karakteristikama) na gipsanim 

zidovima kupatila u potkrovlju. Premaz vršiti dva puta. m²  50,00         
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3 Nabavka materijala i nanos hidroizolacionog premaza na 

cementnoj bazi (Ceresit CL51 ili odgovarajuće sa istim 

tehničkim karakteristikama) na podovima kupatila u 

potkrovlju. Premaz vršiti dva puta. m²  38,00         

4 Nabavka materijala i nanos hidroizolacionog premaza na 

cementnoj bazi (Ceresit CL51 ili odgovarajuće sa istim 

tehničkim karakteristikama) po obodu zidova od opeke 

kupatila u potkrovlju, visine 15cm. Premaz vršiti dva puta. m¹ 50,00         

5 Nabavka materijala i postavljanje zaptivne trake (Ceresit 

CL152 ili odgovarajuće sa istim tehničkim 

karakteristikama) u kupatilima u potkrovlju kod kada i tuš 

kada. m¹ 58,00         

6 Nabavka materijala i postavljanje kamene vune na 

unutrašnji deo krovne konstrukcije, iznad bine u obliku 

polutvrdih ploča. Tip KNAUF NATURBOARD FIT ili 

odgovarajuće sa istim tehničkim karakteristikama. 

Kamenu vunu postaviti kao termo i zvučnu izolaciju i 

protivpožarnu zaštitu. Postaviti po projektu. Obračun po 

razvijenoj površini.   

 

  

 

    

d = 5 cm m²  255,00 

 

      

d = 10 cm m²  255,00         

7 Nabavka i postavljanje paronepropusne krovne folije, 

parne izolacije Isoflex sivi, iznad bine. Postaviti po 

uputstvu proizvođača. Obračun po razvijenoj površini. m²  255,00         

8 Nabavka materijala i postavljanje hidroizolacije 

FIMFLEX V4 ili odgovarajuće sa istim tehničkim 

karakteristikama, na podove. Pre postavljanja, betonski 

pod premazati bitulitom. Hidroizolaciju postaviti sa 

preklopima po uputstvu proizvođača, i spojiti sa 

hidroizolacijom zida. Obračun po m² . m²  524,00         

   
UKUPNO :     
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V - GIPSKARTONSKI RADOVI 

        1 Nabavka i postavljanje obloga od vatrootpornih gipskarton 

ploča sa podkonstrukcijom, iznad bine. Nivo požarne 

zaštite gipsanih ploča je 30min, koji se dokazuje atestom. 

Podkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih 

pocinkovanih profila pričvršćenih za krovne nosače i 

obložiti gipsanim pločama po projektu i uputstvu 

proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž 

trakama po uputstvu projektanta. Obračun po razvijenoj 

projekciji plafona. m²  255,00         

2 Demontaža i ponovna montaža gipskarton ploča u 

kupatilima u potkrovlju, pri postavljanju kanalizacionih 

cevi. m²  100,00         

3 Bandažtrake:             

a) bandažiranje spuštenog plafona u velikoj sali, sastave 

obraditi glet masom, razvijena površina m²  210,00         

b) bandažiranje zidova u kupatilima u potkrovlju, sastave 

obraditi glet masom m²  100,00         

4 Demontaža i ponovna montaža gipskarton ploča na 

spuštenom plafonu u velikoj sali, pri postavljanju 

kanalizacionih cevi. U cenu uračunati i pokretnu skelu. m²  72,00         

5 Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova debljine 

12cm, jednostruka metalna podkonstrukcija obložena 

obostrano vatrootpornim gipskarton pločama. Nivo 

požarne zaštite 30min koji se dokazuje atestom. Pregradne 

nenosive zidove izraditi od pocinkovanih profila, postaviti 

kamenu vunu debljine 50mm i obložiti gipskarton pločama 

po projektu i uputstvima proizvođača. Sastave obraditi glet 

masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu 

ulazi obostrana parna brana i radna skela. Pregradni zidovi 

će se nalaziti u prostoriji 3 u prizemlju. m²  15,00         
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6 Postavljanje gipskarton ploča sa podkonstrukcijom od 

pocinkovanih profila (izrada kutije) za oblaganje 

kanalizacionih cevi koje se nalaze na zidu u velikoj sali. 

Ispuniti kamenom vunom kao zvučnom izolacijom. 

Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama. U cenu 

ulazi nabavka materijala i radna skela. m²  20,00         

   

UKUPNO :     

 

 

 

      

 

VI - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI 

        1 Nabavka materijala, biber crep, i popravka krovnog 

pokrivača. Pozicija sadrži i radnu skelu. m²  10,00         

   
UKUPNO :     

 

 

 

 

 

      

 

VII - PODOPOLAGAČKI RADOVI 

        1 Nabavka materijala i postavljanje podnih protivkliznih 

granitnih pločica dimenzija 60x60cm ili 30x60cm po 

izboru investitora. Pločice lepiti fleksibilnim lepkom 

(Ceresit CM¹6 ili odgovarajuće sa istim tehničkim 

karakteristikama) za keramičke pločice za prethodno fino 

nivelisanu podlogu. Po potrebi ivice pločica ručno 

dobrusiti. Polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice 

fugovati i nakon toga očistiti. Tekstura i boja pločica po 

izboru investitora. U cenu je uračunat sav materijal i rad, 

sa nabavkom pločica. m²  518,00         
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2 Nabavka materijala i izrada sokle od keramičkih pločica sa 

ugaonim lajsnama od aluminijuma, na visini od 10cm. 

Sokle lepiti fleksibilnim lepkom (Ceresit CM¹6 ili 

odgovarajuće) za keramičke pločice. U cenu je uračunat 

sav materijal i rad, sa nabavkom pločica. Obračun po m¹. m¹ 354,00         

3 Postavljanje zidnih keramičkih pločica po izboru 

investitora. Pločice lepiti fleksibilnim lepkom (Ceresit 

CM¹6 ili odgovarajuće) za keramičke pločice, za 

prethodno pripremljenu podlogu. Na prelomima postaviti 

završnu aluminijumsku lajsnu. Polaganje izvesti ravno. 

Postavljene pločice fugovati i nakon toga očistiti. Tekstura 

i boja pločica po izboru investitora. U cenu je uračunat sav 

materijal i rad, sa nabavkom pločica. m²  386,00         

4 Postavljanje hrastovog parketa, preko cementne košuljice. 

Postaviti parket I klase, debljine 22mm, u slogu po izboru 

investitora, a preko prethodno očišćene podloge. Preko 

neravne podloge naneti sloj Vinflex mase, što tanje. Parket 

postaviti lepljenjem preko cementne košuljice, 

odgovarajućim lepkom, na hladno. Lepak naneti po celoj 

površini podloge. Sve dodirne spojnice daščica moraju biti 

zatvorene. Između parketa i zida ostaviti dilatacione 

razdelnice. Pored zidova postaviti lajsne od hrasta (lakira 

se isto kao parket), I klase i na svakih 80cm pričvrstiti ih 

na zid. Sučeljavanja gerovati. U cenu je uračunat sav 

materijal i rad, sa nabavkom parketa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

Lakiranje parketa lakom po izboru projektanta. Parket 

lakirati tri puta sa međufaznim brušenjem poliranjem. 

Lakirati prvi put sa dvokomponentnim poliuretanskim 

osnovnim lakom. Posle sušenja min 24h parket preći 

finom šmirglom, opajati pod. Lakirati drugi put sa 

bezbojnim poliuretanskim dvokomponentnim lakom 

POLU MAT. Potpuno osušeni drugi sloj (min 24h) fino 
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brusiti, opajati pod i lakirati treći put sa bezbojnim 

poliuretanskim dvokomponentnim lakom POLU MAT. 

Prilikom lakiranja voditi računa da četka ili valjak bude 

natopljen lakom, temperatura radnog prostora 18-22°C, 

relativna vlažnost vazduha 40-70%. Pre upotrebe lak 

skladištiti u radnom prostoru min tri dana, koristiti mrežice 

220 finoće, 407mm prečnika. Pre lakiranja potrebno je 

ukloniti sve nečistoće. 

 

 

 

 

 

 

 

m²  

 

 

 

 

 

 

 

198,00 

5 Nabavka i ugradnja PODOLIV-a, sloja za izravnavanje 

poda bine, do 2cm. m²  88,00         

6 Ugradnja borovog brodskog poda, debljine 22mm. 

Brodski pod postaviti preko štafli d=5cm. Ispod štafli 

postaviti gumene podmetače. Prvoklasan, bez čvorova i 

suv brodski pod postaviti po projektu. Daske postaviti na 

pero i žljeb. Sve dodirne spojnice poda moraju biti 

zatvorene. Brodski pod lakirati i  farbati tri puta sa lakom 

sa potrebnim predradnjama. U cenu je uračunat sav 

materijal i rad, sa nabavkom brodskog poda. m²  88,00       

  

7 Nabavka i postavljanje poda od gume, debljine 3mm. 

Guma se pričvršćuje samo sa obostrano lepljivom trakom 

da ne bi oštetio brodski pod ispod. Gumeni pod krojiti na 

formu pozornice i prilepiti obostrano lepljivom trakom za 

podlogu. m²  88,00         

8 Nabavka i postavljanje tepiha. m²  35,00         

   
UKUPNO:     
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VIII - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 

        1 Gletovanje i bojenje fino malterisanih unutrašnjih zidova, 

disperzivnim bojama. Malterisane zidove gletovati glet 

masom dva puta, a zatim bojiti disperzivnom bojom prvi i 

drugi put. Ton po izboru investitora. U cenu ulazi nabavka 

materijala, transport i radna skela. m²  1.760,00         

2 Gletovanje i bojenje fino malterisanih plafona, 

disperzivnim bojama. Malterisani plafon gletovati glet 

masom dva puta, a zatim bojiti disperzivnom bojom prvi i 

drugi put. Ton po izboru investitora. U cenu ulazi nabavka 

materijala, transport i radna skela. m²  320,00         

3 Premazivanje stubova od drvene građe protivpožarnim 

premazom. Požarna zaštita 30min.             

- dim. 14x14 cm - stubovi m²  18,00         

- dim. 12x12 cm - pajante m²  3,00         

4 Gletovanje i bojenje zidova od Rigips ploča, disperzivnim 

bojama. Bojiti disperzivnom bojom. Pre bojenja gletovati 

glet masom dva puta. Bojiti disperzivnom bojom prvi i 

drugi put. Ton po izboru investitora. U cenu ulazi nabavka 

materijala, transport i radna skela. m²  497,00         

5 Gletovanje i bojenje plafona od Rigips ploča, disperzivnim 

bojama. Bojiti disperzivnom bojom. Pre bojenja gletovati 

glet masom dva puta. Bojiti disperzivnom bojom prvi i 

drugi put. Ton po izboru investitora. U cenu ulazi nabavka 

materijala, transport i radna skela. m²  646,00         

6 Gletovanje i bojenje Rigips ploča na krovnoj konstrukciji 

iznad bine disperzivnim bojama. Bojiti disperzivnom 

bojom. Pre bojenja gletovati glet masom dva puta. Bojiti 

disperzivnom bojom prvi i drugi put. Ton po izboru 

investitora. U cenu ulazi nabavka  materijala i transport. m²  255,00         



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – 
 Изградња Дома културе Хајудуково Носа – 3. фаза, ЈН К 26/19 

10/51 

 

7 Gletovanje i bojenje Rigips ploča na pregradnim zidovima 

debljine 12cm disperzivnim bojama. Bojiti disperzivnom 

bojom. Pre bojenja gletovati glet masom dva puta. Bojiti 

disperzivnom bojom prvi i drugi put. Ton po izboru 

investitora. U cenu ulazi nabavka  materijala, transport i 

radna skela. m²  29,00         

8 Gletovanje i bojenje Rigips ploča od kojih su napravljene 

kutije za oblaganje kanalizacionih cevi na zidu u velikoj 

sali, disperzivnim bojama. Bojiti disperzivnom bojom. Pre 

bojenja gletovati glet masom dva puta. Bojiti 

disperzivnom bojom prvi i drugi put. Ton po izboru 

investitora. U cenu ulazi nabavka materijala, transport i 

radna skela. m²  20,00         

9 Nabavka materijala i farbanje drvenarije na badžama. 

Farbanje vršiti lazurnim bojama na vodenoj bazi, u dva 

sloja. Ton po izboru investitora. m²  26,00         

10 Nabavka materijala i farbanje opšavnih dasaka strehe. 

Farbanje vršiti lazurnim bojama na vodenoj bazi, u dva 

sloja. Ton po izboru investitora m²  12,00         

11 Nabavka materijala i farbanje betonskih stubova ispred 

glavnog ulaza, sa bojom za beton. m²  6,00         

12 Nabavka materijala i popravka oštećenja na fasadi na 

uličnoj strani zgrade kod vrata na spratu. m²  1,00         

   
UKUPNO:     
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IX - STOLARSKI RADOVI 

      
        1 Izrada i montaža krovnih prozora od kvalitetne čamove 

građe, po šemi stolarije. Građa mora biti suva, bez čvorova 

koji ispadaju i bez pukotina. Sa svim prekrivnim i 

preklopnim letvama. Otvaranje krila oko središnje ose. 

Dihtovanje krila je poboljšano mekom gumenom trakom. 

Dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks 

trakom i pur-penom. Montaža pur-penom i vijcima 

ugrađenih u zid. Prozore zaštititi sa impregnacijom, naneti 

u jednom sloju. Bojenje vršiti sa lazurnim premazom na 

vodenoj bazi, tri puta. Ton po izboru investitora. Cena 

sadrži kompletan rad, montažu, nabavku materijala i 

opšivanje krovnih prozora sa pocink limom.             

- dim. 118x66 cm kom 20,00         

2 Montaža postojećeg zastakljenog jednostrukog drvenog 

fiksnog prozora u prizemlju.             

- dim. 320x80 cm kom 1,00         

3 Izrada i montaža zastakljenih jednostrukih drvenih kliznih 

prozora sa otvaranjem na gore u prizemlju. Prozore raditi 

od prvoklasne i suve jele i smrče, po šemi stolarije, sa 

svim prekrivnim i preklopnim letvama. Građa mora biti 

suva bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina. Krila 

prozora zastakliti termo izolacionim Flot staklom 

d=4+10+4mm, postavljanjem preko podmetača od 

nerđajućeg materijala i kitovati odgovarajućim kitom. 

Otvaranje krila klizno na gore preko ugrađenih šina. 

Prozore zaštititi sa impregnacijom, naneti u jednom sloju. 

Bojenje vršiti sa lazurnim premazom na vodenoj bazi, tri 

puta. Ton po izboru investitora.             

- dim. 90x120 cm kom 2,00         
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4 Izrada i montaža jednokrilnih unutrašnjih vrata od punog 

drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, po 

šemi stolarije. Građa mora biti suva bez čvorova koji 

ispadaju i bez pukotina. Štok vrata u širini zida. Postaviti 

okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuća sa 

cilindrom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru 

investitora. Vrata zaštititi sa impregnacijom, naneti u 

jednom sloju. Bojenje vršiti sa lazurnim premazom na 

vodenoj bazi, tri puta. Ton po izboru investitora.             

- dim. 80x210 cm kom 22,00         

- dim. 90x210 cm kom 13,00         

5 Izrada i montaža jednokrilnih unutrašnjih specijalnih vrata 

od punog drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i 

smrče, po šemi stolarije. Građa mora biti suva bez čvorova 

koji ispadaju i bez pukotina. Štok vrata u širini zida. 

Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu 

ukopavajuća sa cilindrom i tri ključa, tri usadne šarke po 

krilu, po izboru investitora. Oba strana krila postaviti 

rukohvat za invalide po šemi stolarije. Vrata zaštititi sa 

impregnacijom, naneti u jednom sloju. Bojenje vršiti sa 

lazurnim premazom na vodenoj bazi, tri puta. Ton po 

izboru investitora.             

- dim. 100x210 cm kom 3,00         

6 Izrada i montaža dvokrilnih unutrašnjih vrata od punog 

drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, po 

šemi stolarije. Građa mora biti suva bez čvorova koji 

ispadaju i bez pukotina. Štok vrata u širini zida. Postaviti 

okov od eloksiranog aluminijuma, bravu ukopavajuća sa 

cilindrom i tri ključa, tri usadne šarke po krilu, po izboru 

investitora. Vrata zaštititi sa impregnacijom, naneti u 

jednom sloju. Bojenje vršiti sa lazurnim premazom na 

vodenoj bazi, tri puta. Ton po izboru investitora.             
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- dim. 170x210 cm kom 2,00         

- dim. 180x240 cm kom 1,00         

7 Izrada i montaža dvokrilnih zastakljenih unutrašnjih vrata 

od punog drveta, sa otvaranjem obostrano. Vrata izraditi 

od prvoklasne i suve jele i smrče, po šemi stolarije. Građa 

mora biti suva bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina. 

Štok vrata u širini zida. Postaviti okov od eloksiranog 

aluminijuma, bravu ukopavajuća sa cilindrom i tri ključa, 

tri usadne šarke po krilu, po izboru investitora. Vrata 

zastakliti termoizolacionim staklom d=4+10+4mm, 

postavljenim preko podmetača od nerđajućeg materijala i 

kitovati odgovarajućim kitom. Vrata zaštititi sa 

impregnacijom, naneti u jednom sloju. Bojenje vršiti sa 

lazurnim premazom na vodenoj bazi, tri puta. Ton po 

izboru investitora. Između termo stakla postavljene su 

ukrasne lajsne u zlatnoj boji.             

- dim. 180x240 cm kom 1,00         

8 Nabavka i montaža klapna vrata od drveta, na prizemlju. 

Vrata zaštititi sa impregnacijom, naneti u jednom sloju. 

Bojenje vršiti sa lazurnim premazom na vodenoj bazi, tri 

puta. Ton po izboru investitora.             

- dim. 80x80 cm kom 1,00         

9 Nabavka i postavljanje tipske merdevine za izlaz u 

tavanski prostor, marke Minka Holz ili odgovarajuće 

80x120cm. Merdevinu postaviti po uputstvu proizvođača. kom 1,00         

10 Nabavka i montaža drvene ograde na terasi, visina ograde 

110cm. Ogradu izraditi od drveta i čeličnih ojačanja, po 

detaljima. Ogradu zaštititi sa impregnacijom, naneti u 

jednom sloju. Bojenje vršiti sa lazurnim premazom na 

vodenoj bazi, tri puta. Ton po izboru investitora. U cenu 

ulazi i transport i materijal. m¹ 21,00         
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11 Nabavka i montaža drvene ograde na galeriji. Visina 

ograde 110cm. Ogradu zaštititi sa impregnacijom, naneti u 

jednom sloju. Bojenje vršiti sa lazurnim premazom na 

vodenoj bazi, tri puta. Ton po izboru investitora. U cenu 

ulazi i transport i materijal. m¹ 10,00         

12 Nabavka i montaža drvene ograde na terasi na spratu iznad 

glavnog ulaza u objekat. Visina ograde 110cm. Ogradu 

zaštititi sa impregnacijom, naneti u jednom sloju. Bojenje 

vršiti sa lazurnim premazom na vodenoj bazi, tri puta. Ton 

po izboru investitora. U cenu ulazi i transport i materijal. m¹ 3,00         

13 Nabavka i montaža drvene ograde na stepeništima unutar 

objekta. Visina ograde 110cm. Ogradu zaštititi sa 

impregnacijom, naneti u jednom sloju. Bojenje vršiti sa 

lazurnim premazom na vodenoj bazi, tri puta. Ton po 

izboru investitora. U cenu ulazi i transport i materijal. m¹ 21,00         

14 Nabavka i montaža drvene ograde iznad prostorija na bini. 

Visina ograde 110cm. Ogradu zaštititi sa impregnacijom, 

naneti u jednom sloju. Bojenje vršiti sa lazurnim 

premazom na vodenoj bazi, tri puta. Ton po izboru 

investitora. U cenu ulazi i transport i materijal. m¹ 10,00         

15 

Nabavka materijala i izrada drvenog pulta od suve 

jelovine, d=5cm. Izraditi i montirati po projektu i uputstvu 

projektanta. Bojenje vršiti sa lazurnim premazom na 

vodenoj bazi. Ton po izboru investitora.             

- dim. 210x30 cm kom 1,00         
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16 Izrada i montaža pregradnih elemenata sa vratima u 

sanitarnim čvorovima. Pregrade izraditi od drveta, 

jelovina, sa čeličnim ojačanjem, po detaljima. Drvene 

površine obraditi tako da bude lako za čišćenje. U cenu 

ulazi i transport i materijal.             

- pregrada u vrtiću kom 1,00         

- pregrada u muškom WC-u kom 1,00         

- pregrada u ženskom WC-u kom 1,00         

17 Izrada i postavljanje parapetne daske (klupice) od drveta 

kod prozora. U cenu ulazi i farbanje sa farbama na 

vodenoj bazi. Nijansa po izboru investitora. R.Š. parapetne 

daske je d=25cm. m¹ 25,00         

18 Nabavka i ugradnja rukohvata od drveta od jelovine. 

Rukohvat se ugrađuje kako je dato u projektu. U cenu 

ulazi i zaštita drveta sa odgovarajućom farbom na vodenoj 

bazi. Ton po izboru investitora. m¹ 60,00         

   

UKUPNO :     

        

 

X - TESARSKI RADOVI 

      
        1 Nabavka i ugradnja borovog brodskog poda, debljine 

22mm, na čelu bine. Brodski pod postaviti preko štafli. 

Prvoklasan, bez čvorova i suv brodski pod postaviti po 

projektu. Daske postaviti na pero i žljeb. Sve dodirne 

spojnice moraju biti zatvorene. U cenu je uračunat sav 

materijal i rad, sa nabavkom brodskog poda. m²  9,00         

2 Nabavka materijala i izrada podkonstrukcije, kod čela 

bine, od drvene štafle 3x5cm. m¹ 18,00         
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3 Nabavka i postavljanje opšavne, ukrasne lajsne od 

borovog drveta, na bini i na čelu bine. Fiksirati u zid i 

pričvrstiti na svakih 70cm. Farbati tri puta sa lakom sa 

potrebnim predradnjama.  m¹ 39,00         

4 Nabavka materijala i izrada stepeništa od drveta, jelovina, 

zajedno sa podkonstrukcijom, širine 200cm. Dimenzije 

gazišta: 200x30cm, d=4cm. Visina svakog stepenika je 

14cm. Broj stepenika je 6. Obloga sa strane brodskim 

podom. Zaštititi sa impregnacijom, naneti u jednom sloju. 

Bojenje vršiti sa lazurnim premazom na vodenoj bazi, tri 

puta. Ton po izboru investitora. kom 1,00         

   

UKUPNO :     

        

 

XI - BRAVARSKI RADOVI 

        1 Izrada i ugradnja lestvi od kutija 20*30 mm, širine 50cm, 

na odstojanju od 20cm od zida. Prvu penjalicu postaviti na 

60cm od poda. Lestve pre ugradnje bojiti bojom za metal u 

tonu po izboru projektanta. Obračun po kom. Obračun se 

vrši po stvarno izvedenim količinama. kom 1,00         

   

UKUPNO :     

        

 

XII - LIMARSKI RADOVI 

      
        1 Skidanje crepa u tri reda, nabavka i postavljanje 

pocinkovanog lima, i vraćanje crepa na krov iznad velike 

terase. U cenu uračunati i lim. R.Š. 50cm m¹ 21,00         

2 Skidanje crepa na krovu kod zabatnih zidova, nabavka i 

postavljanje pocinkovanog lima, i vraćanje crepa na krov. 

U cenu uračunati i lim. R.Š. 40cm m¹ 30,00         

   
UKUPNO :     
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XIII - SKELA 

      
          Montaža i demontaža skele.             

1 Skela postavljena sa ulične strane za premaz badže. m²  120,00         

2 Skela postavljena sa dvorišne strane za premaz badže. m²  80,00         

3 Skela postavljena sa dvorišne strane za premaz badže. m²  80,00         

4 Skela postavljena za premaz opšavnih dasaka strehe. m²  144,00         

5 Skela postavljena na bini. m³ 380,80         

6 Skela postavljena iznad prostorija na bini. m³ 22,80         

7 Pokretna skela na točkovima, koristiće se unutar sale na 

radu na spuštenom plafonu (kanalizacija). m³ 28,80         

8 U prostorijama 19, 20, 21 u prizemlju napraviti montažu i 

demontažu pomoćne skele, za gipskartonske radove na 

unutrašnjem delu krova. pauš 1,00         

   
UKUPNO :     

        

 

XIV - RAZNI RADOVI 

      
        1 Nabavka i postavljanje sistem pozorišne zavese sa 

mehanizmom za daljinsko upravljanje, visina zavesa 4m. 

Zavese postaviti na otvoru pozornice prema sali i oko 

pozornice, po projektu. Sistem zavesa pričvrstiti na zidove 

i grede. Zavese glatki pliš proizvod Simpo Vranje ili 

odgovarajuće, boja po izboru investitora, sa šivenjem i 

montiranjem, sistem za mehaničko pomeranje 252m²  

razvijene površine. Nabavka, šivenje i montiranje. 

      

 

m²  252,00 

 

      

- nosač glavne zavese 10m m¹ 10,00         

- nosač zavese na bini 20m m¹ 20,00         
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2 Nabavka i postavljanje zavesa na prozore u sali, visina 

zavese 2m. Materijal zavese odabrati tako da obezbeđuje 

potpuno zamračenje sale. U cenu ulazi nabavka i 

postavljanje držača zavesa.             

- plišane zavese, razvijene površine 90m²  m²  90,00         

- nosač zavese 28.40 m m¹ 28,40         

3 Izrada i postavljanje oznaka prostorija. Tablice izraditi od 

metala sa ugraviranim nazivima prostorija, 5x10cm. kom 40,00         

4 Nabavka i ugradnja poklopca za otvor na mesto gde su 

postavljene cisterne. kom 1,00         

5 Nabavka merdevina za ulazak u prostor gde su postavljene 

cisterne. kom 1,00         

   

UKUPNO :     

        
        

 

XV - ZAVRŠNI RADOVI 

 

 

 

     1 Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. 

Izvršiti detaljno čišćenje svih staklenih površina, čišćenje i 

fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. pauš 1,00         

   
UKUPNO :     
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1. GRAĐEVINSKI RADOVI 

    

 

I - PRIPREMNI RADOVI         

 

II - ZIDARSKI RADOVI         

 

III - BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI       

 

IV - IZOLATERSKI RADOVI         

 

V - GIPSKARTONSKI RADOVI         

 

VI - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI         

 

VII - PODOPOLAGAČKI RADOVI         

 

VIII - MOLERSKO FARBARSKI RADOVI         

 

IX - STOLARSKI RADOVI         

 

X - TESARSKI RADOVI         

 

XI - BRAVARSKI RADOVI         

 

XII - LIMARSKI RADOVI         

 

XIII - SKELA         

 

XIV - RAZNI RADOVI         

 

XV - ZAVRŠNI RADOVI         

     
UKUPNO :     
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2. VODOVOD I KANALIZACIJA - HIDRANTSKA MREŽA 

        

 
A - VODOMERNI ŠAHT 

     
        

 

Šaht je od armiranog betona spoljašnjih dimenzija (širina x dužina x visina): 

1.70 x 2.40 x 1.70 m 

Napomena: umesto predviđenih može se primeniti i drugačije rešenje šahta (prefabrikovan ili sl.) uz uslov da se pribavi saglasnost projektanta ili 

nadzora, ispoštuju unutrašnje dimenzije i obezbedi statička stabilnost i vodonepropusnost šahta. 

1 Iskop jame za izradu šahta. Jediničnom cenom obuhvatiti 

iskop sa podgrađivanjem, zasipanje slobodnog prostora 

oko šahta nakon izgradnje i odvoz viška materijala iz 

iskopa na deponiju do 25km. Iskop izvršiti pažljivo zbog 

prisutnosti gasne instalacije. Obračun po m3 samoniklog 

materijala.             

- 2,7m x 3,4m, dubina iskopa je 2,05m m³ 18,90         

2 Nabavka, doprema i ugrađivanje šljunka prirodne 

granulacije u tamponski sloj ispod donje ploče šahta. 

Debljina sloja u zbijenom stanju iznosi 25cm. Potrebna 

zbijenost iznosi MSmin≥30MPa. Radove izvesti u svemu 

prema opštim uslovima izgradnje i detaljima iz projekta. 

Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka, transport i 

ugrađivanje šljunka. Obračun po m3 tampon sloja u 

zbijenom stanju.             

- 1,90m x 2,60m x 0,25m m³ 1,30         

3 Nabavka, dopremanje i ugrađivanje izravnavajućeg 

tamponskog sloja od nabijenog betona MB20 ispod donje 

ploče šahta. Debljina izravnavajućeg sloja je 10cm. 

Jediničnom cenom obuhvaćen kompletan rad i materijal. 

Obračun po m3 ugrađenog tampona.             

- 1,90m x 2,60m x 0,1m m³ 0,50         
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4 Betoniranje donje ploče objekta armiranim betonom 

MB30, debljine 25cm.             

Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka, transport, 

ugradnja, negovanje betona, oplata, razupirači, aditivi, 

kombi (polutvrdi PVC-p sa bubrećom gumom) trake sa 

integrisanom bubrećom gumom za radne prekide između 

donje ploče i zidova, u svemu prema opštim uslovima 

izgradnje i detaljima iz projekta. Obračun po m3 

ugrađenog betona.             

- 1,7m x 2,4m x 0,25m m³ 1,00         

5 Betoniranje zidova šahta debljine 20cm armiranim 

betonom MB30. Betoniranje se izvodi u glatkoj oplati sa 

unutrašnje strane, bez prekida. Prilikom betoniranja  

zidova ostaviti otvore za cevovode prema projektu.             

Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka, transport, 

ugradnja, negovanje betona, oplata 10m² /m3, potrebni 

razupirači, fiksatori za samostalno ukrućenje oplate, 

aditivi, u svemu prema opštim uslovima izgradnje i 

detaljima iz projekta, kao i ugradnja livenogvozdenih 

penjalica. Obračun po m3 ugrađenog betona.             

- (1,5m+2,2m)x2 x 1,25m x 0,2m m³ 1,90         
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6 Betoniranje gornje ploče šahta armiranim betonom MB30. 

Debljina ploče je 20cm. Oplata je glatka sa donje strane 

ploče.             

Prilikom betoniranja gornje ploče ugraditi:             

- okvir šahtnog poklopca, dim. Ø600 - 1 komad             

Jediničnom cenom obuhvaćeno je: nabavka, dopremanje i 

ugrađivanje betona, potrebni aditivi, nabavka, montaža i 

demontaža glatke oplate 14m² /m3, podupirači, negovanje 

betona u svemu prema opštim uslovima izgradnje i 

ugradnja okvira predviđenog šahtnog poklopca. Šahtni 

poklopac je obuhvaćen posebnom pozicijom.             

Obračun po m3 ugrađenog betona.             

- 1,7m x 2,4m x 0,20m m³ 0,80         

7 Nabavka, krojenje, savijanje i montaža armature prema 

statičkom proračunu i planu armature. Prečnici i oblik 

armature se ne može menjati bez saglasnosti projektanta 

statičara. Obračun po kg ugrađene armature.             

- B 500B kg 105,00         

- MA 500/560 kg 90,00         

8 Nabavka, dopremanje i ugrađivanje nabijenog betona 

MB20 u anker blok (cca 0.2m3). Jediničnom cenom je 

obuhvaćen kompletan rad i materijal uključujući i 

potrebnu oplatu. Obračun po komadu urađenog ankera. kom 1,00         

9 Nabavka, dopremanje i lagerovanje livenogvozdenih 

penjalica za šahtove tipa SRPS M.J6.285. Jediničnom 

cenom obuhvaćeno je nabavka, antikorozivna zaštita i 

isporuka livenogvozdenih penjalica do mesta ugradnje. 

Ugradnja je obuhvaćena kod betoniranja zidova. Obračun 

po isporučenom komadu.  kom 3,00         
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10 Nabavka i isporuka vodovodnog poklopca od nodularnog 

liva Ø600mm, sa okvirom i zaptivkom. Šahtni poklopac je 

klase B125 prema standardu SRPS EN124. Bez otvora za 

ventilaciju. Okvir poklopca se postavlja u fazi betoniranja 

gornje ploče. Poklopac se postavlja tačno ±0.5cm u nivou 

gornje ploče.             

Radove izvesti u svemu prema opštim uslovima izgradnje 

i detaljima iz projekta. Jediničnom cenom obuhvatiti 

nabavku i transport poklopca do mesta ugradnje.  Montaža 

poklopca je obuhvaćena kod pozicije izrade gornje ploče. 

Obračun po komadu poklopca. kom 1,00         

11 Zatvaranje prostora  između kružnog otvora u 

armiranobetonskom zidu  i cevi. Na spoljašnju površinu 

cevi i na otvor se postavljaju bubreće zaptivne trake (kao 

Sika  Swell ili odgovarajuće sa istim tehničkim 

karakteristikama) a prostor se popunjava ekspandirajućim 

malterom za zalivanje (kao Sika Grout 212 ili 

odgovarajuće sa istim tehničkim karakteristikama) prema 

uputstvu proizvođača. Pozicijom obuhvatiti sav potreban 

rad i materijal. Obračun po komadu.             

- kružni otvor 20cm - za DN 110 kom 2,00         

- kružni otvor 15cm - za DN 32 kom 1,00         

12 Premaz površine betona na mestima prodora cevi 

poliesterskim premazom u dva sloja. Prosečna površina 

koja se premazuje je 0,8m² .             

- Obračun po komadu. kom 3,00         
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13 Nabavka, isporuka i ugradnja spojnica od polietilena sa 

slobodnom prirubnicom DN100/OD110 za radni pritisak 

od 10bara. Jediničnom cenom je obuhvaćena nabavka i 

ugradnja polietilenske spojnice (tuljka), slobodne 

prirubnice i kompletnog spojnog i zaptivnog materijala. 

Obračun po komadu isporučene i ugrađene PE spojnice sa 

slobodnom prirubnicom.             

- PE spojnica sa slobodnom prirubnicom DN100/DN110 kom 2,00         

- PE spojnica sa slobodnom prirubnicom DN25/DN32 kom 1,00         

14 Nabavka, transport i montaža fazonskih komada od 

nodularnog liva, nazivnog pritiska 10bara, sa fabričkom 

unutrašnjom i spoljnom antikorozivnom zaštitom na bazi 

epoksida.             

Predmet isporuke mogu biti fazonski komadi koje 

ispunjavaju stadard SRPS EN 545 i o tome poseduju 

važeći atest.             

Jediničnom cenom je obuhvaćeno: nabavka, transport, 

ugradnja, fabrička antikorozivna zaštita, prateća 

dokumentacija, atesti na srpskom jeziku, sav spojni, 

zaptivni materijal potreban za montažu. Unutrašnja AK 

zaštita je za pitku vodu. Obračun se vrši po komadu, a 

prema specifikaciji.             

- Ogranak sa prirubnicama             

- T DN 100/50 kom 1,00         

- cev sa prirubnicama             

- SP DN 100, L=300mm kom 1,00         
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15 Nabavka materijala, izrada, dopremanje i ugradnja 

čeličnih fazonskih komada za radni pritisak od 10bari. 

Jediničnom cenom obuhvaćen kompletan spojni i zaptivni 

materijal. Izradjeni fazonski komadi se čiste i sa 

unutrašnje strane premazuju epovenom. Sa spoljašnje 

strane fazonski komadi su premazani minijumom a nakon 

montaže ih treba premazati sa dva sloja laka. Obračun po 

komadu.             

- čelična cev 108/4 mm (10.3 kg/m) dužine po 200mm sa 

prirubnicama na oba kraja i priključkom za ispuštanje 

vode iz sistema, zajedno sa kuglastim ventilom kom 1,00         

- čelična cev 33,7/3,2 mm (2.42kg/m) dužine po 200mm 

sa prirubnicama na oba kraja priključkom za ispuštanje 

vode iz sistem, zajedno sa kuglastim ventilom kom 1,00         

16 Nabavka, transport i montaža vodovodne armature od 

nodularnog liva, nazivnog pritiska 10bara, sa fabričkom 

unutrašnjom i spoljnom antikorozivnom zaštitom na bazi 

epoksida.   

      Zatvarači treba da su sa gumiranim klinom i sa ravnim 

dnom na mestu naleganja klina dimenzije u skladu sa 

SRPS EN 558 serije 14 (pljosnati).             

Jediničnom cenom je obuhvaćeno: nabavka, transport, 

ugradnja, fabrička antikorozivna zaštita, prateća 

dokumentacija, atesti na srpskom jeziku, sav spojni, 

zaptivni materijal potreban za montažu. Unutrašnja AK 

zaštita je za pitku vodu. Obračun po komadu ugrađene 

armature.             

- montažno-demontažni komad DN 100 kom 1,00         

- pljosnati zatvarač DN100 kom 2,00         

- ventil DN25 kom 1,00         
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17 Nabavka, transport i montaža kombinovanog vodomera 

DN100/20 kom 1,00         

   

UKUPNO :     

 

 

 

 

      

 

B - VODOVOD I REVIZIONI ŠAHT 

        

 

I - ZEMLJANI RADOVI 

      
        1 Iskop zemlje II kategorije sa odbacivanjem 2m od ivice 

rova šahte.  m³ 20,00         

2 Ugradnja zemlje iz iskopa oko izvedenog objekta sa 

nabijanjem do zbijenosti okolnog terena. m³ 12,00         

3 Utovar i transport na daljinu 25km i istovar sa planiranjem 

na deponiju viška zemlje. m³ 8,00         

4 Nabavka, dovoz  i razastiranje šljunka prirodne granulacije 

u sloju od 10cm sa nabijanjem. Obračun po m3. m³ 1,00         

   

UKUPNO :     

        

 

II - BETONSKI RADOVI 

      
        1 Izrada revizionog šahta  od nabijenog betona unutrašnjih 

dimenzija 80x100cm, sa debljinom zidova od 15cm. Dno 

šahta je od nabijenog betona. Unutrašnjost šahta je glačana 

do crnog sjaja. Poklopna ploča je od armiranog betona 

debljine 15cm sa ugrađenim livenogvozdenim poklopcom 

prečnika 60cm, nosivosti 150kN. Obračun po kompletnoj 

izradi šahta bez iskopa zemlje. Procečna dubina šahta je 

165cm.             

100x80x146 cm kom 1,00         
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2 Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije 

podova, plafona i zidova od dvokomponentne polimer 

vodonepropusne cementne mase. m²  37,00         

   
UKUPNO :     

        

 

III - MONTAŽERSKI RADOVI 

        1 Nabavka i ugradnja livenogvozdenog poklopca za šaht 

veličine 60x60cm.             

Poklopac nosivosti od 5t kom 2,00         

2 Nabavka, transport i ugradnja ventilacione čelične cevi 

ø80mm, sa kapom. Cevi zaštićujemo obostrano 

izolacionim antikorozivnim premazom. kom 1,00         

3 Nabavka i montiranje cevi, Pe cevi, 6bari u već iskopane 

rovove sa svim potrebnim fazonskim komadima i sa 

sidrenjem na potrebnim mestima pomoću betonskih 

blokova. Cenom obuhvatiti sve potrebne fazonske 

komade, zaptivni materijal i ispitivanje nakon montaže 

kao i termoizolaciju cevi kod ulaska u objekat. Kompletno 

izvedeno obračun po m¹, (Ø je unutrašnja mera cevi).             

- Ø32mm m¹ 40,00         

4 Nabavka i ugrađivanje vodomera Ø32mm (Ø je unutrašnja 

mera cevi). Vodomer ugraditi u vodovodni šaht prema 

preporukama proizvođača. Kompletno izvedeno obračun 

po komadu.             

- Ø32mm kom 1,00         

5 Nabavka i ugrađivanje propusnog ventila Ø32mm (Ø je 

unutrašnja mera cevi) u šahtu za vodomer. Kompletno 

izvedeno obračun po komadu.             

- Ø32mm kom 1,00         
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6 Nabavka i ugrađivanje propusnog ventila Ø32mm (Ø je 

unutrašnja mera cevi) u šahtu za vodomer sa ispusnom 

slavinom Ø20mm u šahtu za vodomer. Kompletno 

montirano obračun po komadu.             

- Ø32mm kom 1,00         

7 Nabavka i ugradnja hvatača nečistoća Ø32mm u šahtu za 

vodomer. Kompletno montirano obračun po komadu.             

- Ø32mm kom 1,00         

8 Izrada priključka na vodovodnu mrežu. Kompletno 

izvedeno sa zemljanim radovima, obračun po komadu. kom 1,00         

9 Nabavka i montaža polietilenskih HDPE cevi (radni 

pritisak do 10bari, PN-10) u prethodno iskopanim 

rovovima. Obračun sa potrebnim fazonskim komadima, 

spojnim i zaptivnim materijalom, ispitivanjem mreže na 

pritisak, ispiranjem cevovoda. Kao brtvilo za cevi koriste 

se gumeni prstenovi. Montiranje u svemu prema 

uputstvima proizvođača.             

- 110mm m¹ 5,00         

10 Nabavka i montaža propusnih ventila sa ispusnom 

slavinom. Sve kompletno, ugrađeno u mrežu.             

- 110mm kom 1,00         

   
UKUPNO :     
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IV - HIDROMAŠINSKA OPREMA 

        

1 

Nabavka i ugradnja armature na usisnom i potisnom vodu 

u šahti za protivpožarnu vodu, armatura je standardne 

dimenzije “C” klase.             

- ovalni zatvarač ø100mm kom 2,00         

- protivpovratni ventil ø100mm kom 1,00         

- ovalni zatvarač ø100mm sa zimskom slavinom kom 1,00         

- elektromagnetni ventil ø100mm kom 1,00         

2 Stavljanje sistema instalacija u probni pogon sa 

dezinfekcijom cevovoda. pauš 1,00         

   
UKUPNO :     

        

 
C - SEPTIČKA JAMA 

      
        

 

I - ZEMLJANI RADOVI 

      
        1 Iskop zemlje II kategorije sa odbacivanjem 2m od ivice 

rova šahte.  m³ 94,00         

2 Ugradnja zemlje iz iskopa oko izvedenog objekta sa 

nabijanjem do zbijenosti okolnog terena. m³ 33,00         

3 Utovar i transport na daljinu 25km i istovar sa planiranjem 

na deponiju viška zemlje. m³ 62,00         

4 Izrada  tampona od šljunka u sloju od 30cm sa nabijanjem. m³ 6,12         

   
UKUPNO :     

        

 

II - BETONSKI RADOVI 

      
        1 Betoniranje tampona od mršavog betona u sloju od 10cm 

sa nabijanjem.  m³ 1,95         



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – 
 Изградња Дома културе Хајудуково Носа – 3. фаза, ЈН К 26/19 

30/51 

 

2 Betoniranje donje ploče vodonepropusnim armiranim 

betonom MB 30 zajedno sa oplatom. Debljina donje ploče 

je 25cm, vidljive površine se gletuju do crnog sjaja.  m³ 4,87         

3 Betoniranje gornje ploče septičke jame debljine 20cm 

vodonepropusnim armiranim betonom MB 30 sa oplatom i 

podupiračima na visini od 3,00m, u gornjoj ploči 

izostavlja se dva  otvora 60x60cm, vidljive površine se 

gletuju do crnog sjaja. m³ 3,90         

4 Betoniranje zidova septičke jame debljine 20 i 25cm 

vodonepropusnim armiranim betonom MB 30 sa 

dvostranom oplatom, vidljive površine se gletuju do crnog 

sjaja. m³ 10,17         

5 Betoniranje zidova nosača šahtovskog poklopca visine 

0,93 m, debljine 20 i 25cm vodonepropusnim armiranim 

betonom MB 30 sa dvostranom oplatom, vidljive površine 

se gletuju do crnog sjaja. m³ 1,49         

6 Betoniranje sloja za pad od 2,0% na donjoj ploči betonom 

MB 30. Debljina sloja je od 0 do 13cm, vidljive površine 

se gletuju do crnog sjaja. m³ 0,20         

7 Nabavka, sečenje i savijanje sa ugradnjom armature u 

armirano betonsku konstrukciju. kg 

2.800,

00         

8 Nabavka materijala i izrada horizontalne hidroizolacije 

podova, plafona i zidova od dvokomponentne polimer 

vodonepropusne cementne mase. m²  70,68         

   

UKUPNO :     
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III - TESARSKI RADOVI 

      
        1 Nabavka, transport i ugradnja osiguranja stranica iskopa 

zdravom građom radi obezbeđivanja bezbednog rada u 

ispou. Jediničnom cenom obuhvaćena oplata, postavljanje, 

demontaža i čišćenje. m²  84,00         

   

UKUPNO :     

        

 

IV - MONTAŽERSKI RADOVI 

        1 Nabavka i ugranja livnogvozdenog poklopca veličine 

ø60cm sa otvorima za ventilaciju.              

Poklopac nosivosti od 25t kom 3,00         

2 Nabavka, transport i ugranja ventilacione čelične cevi 

ø80mm, sa kapom. Cevi zaštićujemo obostrano 

izolacionim antikorozivnim premazom.  kom 2,00         

   
UKUPNO :     

 

 

 

      

 

 

D - UNUTRAŠNJE INSTALACIJE 

    
 

 
      

 

I - VODOVOD 

      
 

 
      1 Nabavka, isporuka i ugradnja fluidterm cevi za toplu i 

hladnu vodu sa toplotnom izolacijom  debljine 9 mm radi 

smanjenja gubitaka toplote i sprečavanje stvaranja 

kondenz vode. Vodovi se postavljaju u slojevima poda i 

kroz podkonstrukciju suvomontažnih gipskartonskih 

zidova.             

Ø 32 mm m¹ 30,90         

Ø 25 mm m¹ 185,00         
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2 Nabavka i montaža ugaonih propusnih ventila na svakom 

završetku vertikalnog voda pre montaže armatura.             

DN  20 kom 61,00         

3 Nabavka i montaža propusnog ventila sa hromiranom 

kapom.              

DN  25 kom 39,00         

DN  32 kom 4,00         

4 Nabavka i montaža čeličnih pocinkovanih cevi na 

konstrukcijama. Vidljivo vođene cevi se pričvršćuju na zid 

i strop obujmicama i konzolama. Jedinačnom cenom su 

obuhvaćeni i svi potrebni fitinzi, fazonski komadi, spojni i 

zaptivni materijal, obujmice, štemovanje konstrukcije sa 

naknadnom popravkom istih. Nakon završene montaže 

potrebno je izvršiti ispitivanje mreže i nabaviti potrebne 

ateste, čiji troškovi takođe ulaze u jedinačnu cenu. Sve 

vidne delove cevi zaštititi od korozije osnovnim 

premazom i farbati dva puta uljanom bojom. Sve 

kompletno sa odnošenjem šuta na gradsku deponiju.             

- Ø25 mm m¹ 3,00         

- Ø32 mm m¹ 3,00         

- Ø55 mm m¹ 10,00         

- Ø80 mm m¹ 20,00         



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку радова – 
 Изградња Дома културе Хајудуково Носа – 3. фаза, ЈН К 26/19 

33/51 

 

5 Nabavka i montaža zidnog požarnog hidranta - požarnog 

ventila u metalnoj kutiji veličine 50x50x12cm sa limenim 

vratima snabdevenoj trevira crevom Ø 52mm dužine 15m 

i mlaznicama sa zasunom prečnika usnika 12mm.             

- na prizemlju kom 5,00         

- na spratu kom 2,00         

6 Isporuka i montaža sitnog potrošnog materijala i fitinga. pauš 1,00         

7 Sanacija podzemnog protivpožarnog hidranta (PPH1). kom 1,00         

   

UKUPNO :     

        

 

II - KANALIZACIJA 

      
        1 Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi sa potrebnim 

fazonskim komadim, revizijama, obujmicama ili 

konzolama, ispitivanjem na pritisak od 2 m vodenog stuba, 

štemanjem zidova i probijanjem konstrukcija i naknadnom 

popravkom istih.             

DN 50mm m¹ 23,20         

DN 75mm  m¹ 70,40         

2 Nabavka i montaža horizontlanog podnog slivnika od 

tvrdog PVC materijala.             

DN 50 mm  kom 18,00         

3 Nabavka i montaža ventilacione glave DN 75 mm sa svim 

potrebnim radovima na bušenju izlaza na krovnim 

panelima i popravkom istih. kom 4,00         

4 Nabavka i montaža ventilacione glave DN 125 mm sa 

svim potrebnim radovima na bušenju izlaza na krovnim 

panelima i popravkom istih . kom 3,00         

   

UKUPNO :     
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E - SANITARIJE 

      
        1 Nabavka i montaža ležeće čelične kade dužine 170cm 

odlivno prelivne garniture i zidne baterije sa ručnim tušem 

i zidnim nosačem. U cenu uračunati držač za sapun, držač 

zavese i PVC zavese kao i držač peškira i lančić sa čepom. kpl  2,00         

2 Nabavka i ugradnja ugaone tuš kade dim 90x90cm, 

zajedno sa baterijama (slavinama), tuš ručicama, tuš 

crevima i tuš paravanima. Priključak na kanalizacionu 

gibljivu cev. kpl 8,00         

3 Nabavka i montaža konzolnog umivaonika od keramike 

veličine 58x46cm, odlivnog ventila, sifona sa gumenim 

čepom, etažera, ogledala, dozera za tečni sapun, 

jednoručne baterije. Boja i dizajn prema projektu 

enterijera. U cenu uključiti i montažni materijal. kpl  21,00         

4 Nabavka i montaža konzolnog pikolo umivaonika od 

keramike, odlivnog ventila, sifona sa gumenim čepom, 

etažera, ogledala, dozera za tečni sapun i jednoručne 

baterije. Boja i dizajn prema projektu enterijera. U cenu 

uključiti i montažni materijal. Umivaonici se montiraju u 

dečijem vrtiću pa je potrebno visinu prilagoditi dečijem 

uzrastu, prednji rub je na 50cm. kpl  3,00         

5 Nabavka i montaža konzolnog metalnog umivaonika u 

kotlarnici, odlivnog ventila, sifona, etažera, dozera za tečni 

sapun i holender slavine. U cenu uključiti i montažni 

materijal. kpl  1,00         

6 Nabavka i montaža WC šolje od keramike sa donjim 

odvodom, zajedno sa ugrađenim niskomontažnim 

vodokotlićem sa svim elementima za montažu, plastičnog 

poklopca i kutije za toalet papir i wc četkom. kpl  16,00         
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7 Nabavka i montaža WC šolje od keramike sa 

horizontalnim odvodom, zajedno sa ugrađenim 

niskomontažnim vodokotlićem sa svim elementima za 

montažu, plastičnog poklopca i kutije za toalet papir i wc 

četkom. kpl  2,00         

8 Nabavka i montaža konzolne WC šolje od keramike, 

zajedno sa ugradnim vodokotlićem  na metalnoj 

podkonstrukciji, sa svim elementima za montažu, 

plastičnog poklopca i kutije za toalet papir i wc četkom. kpl  1,00         

9 Nabavka i montaža pisoara sa senzorom. U cenu uključiti i 

montažni materijal. kpl  1,00         

10 Nabavka i montaža WC opreme za invalide:             

- WC šolje od keramike sa drvenom daskom postavljene 

na 50cm od poda (marka Puzzi Ginore ili odgovarajuće) kom 1,00         

- visokomontažni vodokotlić sa poteznim lančišem koji 

doseže 70cm od poda kom 1,00         

- umivaonik 30x50cm, dobro učvršćen i postavljen na 

80cm od poda, zajedno sa baterijom kom 1,00         

- nagnuto ogledalo 700x600cm na visini 125cm od poda kom 1,00         

- klizne hvataljke pomoćni –triangla– za izvlačenje na 

prečki koja je na visini 195cm od poda kom 2,00         

- vešalica za odeću na visini 120cm od poda kom 1,00         

- alarmni uredjaj sa prekidačem na pritisak i trakom na 

povlačenje na visini 60cm. U cenu uključiti i montažni 

materijal. kpl  1,00         

11 Nabavka i montaža jednodelnog ormarića za pranje 

posuđa sa nerđajućim sudoperom i sifonom. kpl  1,00         

12 Nabavka i montaža stojeće srčaste baterije za sudoper i 

dva ugaona ventila sa filtrom -sitom- topla i hladna voda. 

U cenu uključiti i montažni materijal. kom 1,00         
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13 Isporuka i montaža tipskih fenomata za sušenje ruku. U 

cenu uračunati materijal za montažu i priključak na 

električnu mrežu. kom 2,00         

14 Nabavka i montaža električnog grejača vode zapremine 

80lit za vertikalnu gornju montažu, sigurnosnog ventila i 

priključnih cevi. kom 12,00         

15 Nabavka i montaža električnog protočnog grejača vode 

zapremine 10lit za donju montažu, stojeće baterije za 

protočni grejač sa gornjim izlivom i ugaonog ventila. kom 6,00         

16 Nabavka i montaža zidnog ispusnog ventila sa holender 

priključkom. ø15mm za mašinu za pranje posuđa i 

sifonom za odvod. kom 1,00         

   

UKUPNO :     

 

 

 

      

 
F - RAZNI RADOVI 

      
        1 Uzimanje uzorka vode radi laboratorijskog ispitivanja, 

hemijska i bakteriološka analiza pre tehničkog prijema 

objekta. kom 1,00         

2 Građevinski radovi vezani za postavljanje unutrašnjeg 

razvoda instalacija vodovoda i kanalizacije kao i štemanje 

i probijanje zidova sa popravkom istih. pauš 1,00         

   
UKUPNO :     
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2. VODOVOD I KANALIZACIJA - HIDRANTSKA MREŽA 

 
A - VODOMERNI ŠAHT         

 

B - VODOVOD I REVIZIONI ŠAHT         

 

I - ZEMLJANI RADOVI         

 

II - BETONSKI RADOVI         

 

III - MONTAŽERSKI RADOVI         

 

IV - HIDROMAŠINSKA OPREMA         

 

C - SEPTIČKA JAMA         

 

I - ZEMLJANI RADOVI         

 

II - BETONSKI RADOVI         

 

III - TESARSKI RADOVI         

 

IV - MONTAŽERSKI RADOVI         

 

D - UNUTRAŠNJE INSTALACIJE         

 

I - VODOVOD         

 

II - KANALIZACIJA         

 
E - SANITARIJE         

 
F - RAZNI RADOVI         

     

UKUPNO :     
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3. ELEKTROINSTALACIJE 

        1 Merenje otpora uzemljenja i izdavanje atesta  od ovlašćene 

organizacije sa troškovima uključenja. Komplet materijal i 

rad. Bez troškovima uključenja. pauš 1,00         

2 Isporuka i montaža svetiljki sa odgovarajućim priborom za 

montažu i izvorom svetla:             

- nadgradna svetiljka tipa Surface/Recessed Panel-60x60, 

VT-6142, 40W, 6451-4000K, 220-240V, 50Hz, 4000lm, 

proizvođač V-TAC ili odgovarajuće kom 27,00         

- plafonjera tipa Trimless Panel-Round, VT-2929RD, 

29W, 4941-4000K, 85-265V, 50/60Hz, 2900lm, 

proizvođač V-TAC ili odgovarajuće kom 21,00         

- plafonjera tipa Dome Series-Oval, VT-8016-W, 12W, 

5053-6400K, 200-240V, 50/60Hz, 840lm, proizvođač V-

TAC ili odgovarajuće kom 19,00         

- zidna svetiljka tipa Tracklights-Color Changing, VT-

4718-W, 18W, 1410-3 IN 1, 220-240V, 50/60Hz, 1450lm, 

proizvođač V-TAC ili odgovarajuće kom 7,00         

- nadgradna svetiljka tipa Waterproof Fitting-Tubes VT-

12028, 18W, 6459-4000K, 200-240V, 50/60Hz, 1700lm, 

proizvođač V-TAC ili odgovarajuće kom 3,00         

- nazidna svetiljka tipa E Series-Black Body, VT-4031B, 

30W, 5953-4000K, 220-240V, 50Hz, 2550lm, proizvođač 

V-TAC ili odgovarajuće kom 8,00         

- reflektor tipa E Series-Black Body, VT-4021B, 20W, 

5947-4000K, 220-240V, 50Hz, 1700lm, proizvođač V-

TAC ili odgovarajuće kom 7,00         

- ugradna svetiljka tipa Trimless Panel-Round, VT-

2222RD, 22W, 4938-4000K, 85-265V, 50/60Hz, 2200lm, 

proizvođač V-TAC ili odgovarajuće kom 18,00         
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- ugradna svetiljka tipa Trimless Panel-Round, VT-

888RD, 8W, 4932-4000K, 85-265V, 50/60Hz, 800lm, 

proizvođač V-TAC ili odgovarajuće kom 45,00         

- zidna sijalica tipa Double Head, VT-812-W, 12W, 8256-

4000K, 220-240V, 50/60Hz, 960lm, proizvođač V-TAC ili 

odgovarajuće kom 9,00         

- protivpožarna antipanik svetiljka tipa EMERGENCY 

2900 2906, LED 1x3-4W, ECG, IP65, sa akumulatorskom 

baterijom 3,6V, 1,5Ah, za neprekidni rad 3čas, proizvođač 

OMS ili odgovarajuće kom 15,00         

3 Isporuka i montaža el. instal. prekidača:             

- običan mikro kom 42,00         

- serijski mikro kom 14,00         

- naizmenički mikro kom 6,00         

- indikator za kupatilo kom 10,00         

- KIP 10A 220V kom 1,00         

4 Isporuka i montaža el.instal. priključnica:             

- monofazna šuko 10A, 220V mikro kom 51,00         

- monofazna šuko 10A, 220V sa poklopcem kom 5,00         

- trofazno šuko 16A, 380V kom 5,00         

- monofazno šuko 10A, 220V dupla kom 5,00         

5 Isporuka i montaža utičnice RJ-45 priklj. Kategorije 5E za 

montažu u kutiji Ø60mm komplet sa nosačem i maskom. 

Komplet materijal i rad. kom 3,00         

6 - spoljna svetiljka iznad ulaznih vrata u objekat tipa E 

Series-Black Body, VT-4031B, 30W, 5953-4000K, 220-

240V, 50HZ, 2550lm, proizvođač V-TAC ili 

odgovarajuće. kom 8,00         

7 Nabavka i montaža tipskih poklopaca na fasadne zidove za 

zažtitu gromobrana. kom 10,00         

   
UKUPNO :     
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3. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO :     

 

 

 

      

 
4. MAŠINSKI RADOVI 

      
        

 

I - PRIKLJUČNI I SEKUNDARNI GASOVOD 

        1 Nabavka i montaža polietilenske cevi za gas prema JUS 

G.C6.661, serije S5 za radni pritisak do 4 bar. Proizvodač: 

"RumaPlast" ili odgovarajuće.             

Ø 25x3 mm m¹ 25,00         

Ø 63x5.8 mm m¹ 32,00         

2 Nabavka i montaža PET sedlastog komada za elektro 

zavarivanje po JUS G.C6.605             

Ø 63 / 25 kom 1,00         

3 Nabavka i montaža PE koleno 90º PE 100 komada za 

elektro zavarivanje po JUS G.C6.605             

Ø 63 kom 1,00         

4 Nabavka i montaža PE redukcije PE 100 komada za 

elektro zavarivanje po JUS G.C6.605             

Ø 63 / 32 kom 1,00         

Ø 63 / 50 kom 1,00         

5 Nabavka i montaža prelaznog komada PE/Čelik              

Ø 25 - 2/4" kom 1,00         

Ø 32 - 1" kom 1,00         

Ø 40 - 5/4" kom 1,00         

6 Ispitivanje izvedene instalacije sa komprimovanim 

vazduhom ili neutralnim gasom prema Tehnickim 

uslovima. Nakon uspešne probe saciniti zapisnik. pauš 1,00         

7 Pripremno-završni radovi i transport. pauš 1,00         

   
UKUPNO :     
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II - PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI 

        1 Iskop zemlje za rov za polaganje gasovoda, sa 

odbacivanjem na 1 m od ivice iskopa. Podrazumeva se rov 

sa pravilnim otsecanjem bočnih strana bez razupiranja, a 

sa obezbeđenjem iskopanog rova. Oštre predmete i tvrde 

materije odvojiti od iskopa. (25+32)m x 0.4m x 0.8m x 1.2 

(dodatak na radne jame). m³ 22,00         

2 Iskop zemlje za montažne jame dim: 1,5x1x1m. m³ 3,00         

3 Zatrpavanje rovova i montažnih jama nakon polaganja 

gasovoda sitnom zemljom od iskopa, zajedno sa 

ravnanjem terena i odvozom viška zemlje. Izvršiti 

nabijanje do potpune zbijenosti. m³ 25,00         

4 Razbijanje betonirane površine radi izrade montažne jame 

sa utovarom šuta u prevozno sredstvo i odvoženjem na 

deponiju udaljenu do 3km. m² 2,00         

5 Popravka betonirane površine slojem nabijenog šljunčanog 

tampona debljine 15cm i nabijenog betona debljine 20cm. m² 2,00         

6 Izvođenje ukrštanja gasovoda sa ostalim podzemnim 

instalacijama postavljanjem gasovoda u PVC cev f75  

dužine 2m.  m¹ 2,00         

7 Nabavka i postavljanje GAL štitnika za obeležavanje trase 

priključnog gasovoda. m¹ 57,00         

8 Nabavka i postavljanje upozoravajuće PVC žute trake sa 

nadpisom "GASOVOD", na 40cm iznad delimično 

zatrpanog rova gasovoda. m² 57,00         

9 Hidroizolacija čelične cevi u zemlji, od ulaza u zemlju do 

prelaznog komada PE-Če. m² 1,00         

10 Nabavka i ugradnja betonskih stubova sa mesinganom 

pločom za obeležavanje trase gasovoda. Ugrađuje se kod 

ogranaka i promena pravca. Dimenzije: 20x20x50cm. kom 2,00         
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11 Geodetsko snimanje trase podzemnog i nadzemnog 

gasovoda radi unošenja u katastar podzemnih instalacija.  m¹ 60,00         

   

UKUPNO :     

 

 

 

      

 

III - MERNO REGULACIONA STANICA 

        1 Nabavka i montaža kompletnog kućnog merno-

regulacionog sklopa (KMRS) prema crtežu , koji se sastoji  

od :             

- kuglaste navojne slavine za gas DN20             

- spojnog navojnog komada 3/4’’-Holender 5/4’’             

- holendera sa filtrom 5/4’’             

- regulatora pritiska 3 / 0.022 bar, tip KHS-2, (proizvođač 

gazgep ili odgovarajuće)             

- spojnog flexibilnog cevovoda 1’’ (sa holender 

priključcima 5/4’’, L=30cm)             

- merača gasa G-6 Actaris RF-1             

- holendera 5/4’’             

- spojnog komada 3/4’’-Holender 5/4’’             

- zavarnog/navojnog komada 3/4’’- bakar ø22 ili             

- zavajnog/navojnog komada 3/4’’ - čelik  ø26.9             

- od limenog ormara dim 500x500x210mm, zajedno sa 

tipskom bravom             

- i sa kompletom vijaka za montažu na zid, kompletno 

očišćeno, ofarbano kpl 1,00         

2 Nabavka i montaža čelicne bešavne cevi, prema standardu 

JUS.B5.22 od C.1212             

Ø 26,9 x 2 (za zavarivanje)  m¹ 0,50         

3 Pomoćni materijal za spajanje cevi (fitinzi, elektrode, gas 

za zavarivanje i dr). 30% od cene cevi. pauš 1,00         
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4 Hidroizolacija čelične cevi u zemlji, od ulaza u zemlju do 

prelaznog komada PE/Č. m² 1,00         

5 Čišćenje, dvostruko temeljno i završno farbanje metalnih 

površina. m² 1,00         

6 Podešavanje elemenata KMRS i puštanje u pogon. pauš 1,00         

7 Pripremno-završni radovi i transport. pauš 1,00         

   

UKUPNO :     

        

 

IV - UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA 

     
        1 Nabavka, montaža i puštanje u rad gasnog cirkulacionog 

zagrejača vode tipa C3.2 sa zatvorenim ventilatorskim 

ložištem i odvodom produkata sagorevanja i dovodom 

svežeg vazduha kroz kombinovanu dimnu cev u kompletu 

sa svim materijalom potrebnim za montažu. Proizvođač 

"BAXI" ili odgovarajuće. Tipa LUNA DUO-TECH MP+ 

1.50 (kondenzaciona izvedba). Grejni kapacitet: Q=50 

kW.             

Prateći elementi:             

Koaksialna cev sa završetkom 80/125 za Luna Ht 45 kom 1,00         

Koaksijalni produžetak od 1m 80/125 za Luna HT 45 m¹ 1,00         

Kosi krovni pokrivac za koaksijalni izvod kom 1,00         

Odvod kondenzata sa PPR ili PVC ø20 oko 2m dužine,sa 

sifonom kom 1,00         

Rozeta kom 1,00         

Komplet rad i materijal kpl 1,00         

2 Nabavka i montaža sigurnosnog armiranog nemetalnog 

creva po JUS M.E3.530 ili trajna cev (koja ne mora da se 

menja svakih pet godina), dim: 1/2"-1500mm kom 1,00         

3 Nabavka i montaža upravljačke automatike. Proizvođač 

"BAXI" ili odgovarajuće. Q7/RF kom 1,00         
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4 Nabavka i montaža senzora spoljašnje temperature 

Proizvođač "BAXI" ili odgovarajuće. QAC34 kom 1,00         

5 Nabavka i montaža navojne kuglaste gasne slavine             

DN20 R 3/4" PN6 kom 1,00         

DN15 R 1/2" PN6 kom 1,00         

6 Nabavka i montaža čelicne bešavne cevi prema standardu 

JUS.B5.22 od C.1212             

Ø 42,4 x 2.6 m¹ 6,00         

Ø 33,7 x 2,6 (za zavarivanje) ili x3,2 (za navoj) m¹ 6,00         

Ø 26,9 x 2 (za zavarivanje)  m¹ 2,00         

Ø 21,3 x 2,6 (za zavarivanje) ili x3,2 (za navoj) m¹ 6,00         

7 Pomoćni materijal za spajanje cevi (fitinzi, elektrode, gas 

za zavarivanje i dr) 30% od cene cevi. pauš 1,00         

8 Probijanje zida na mestu prolaska cevi Ø 42,4 ili 

ø21,3mm, ugradnja zaštitne cevi i popravka otvora. kom 2,00         

9 Nabavka i postavljanje aparata za gašenje požara u 

kotlarnicu tip S-6 kom 1,00         

10 Čišćenje, dvostruko temeljno i završno farbanje metalnih 

površina. m²  2,00         

11 Galvansko premoštenje svih navojnih spojeva, 

povezivanje kompletne instalacije na sistem uzemljenja 

zgrade i merenje i davanje atesta o otporu uzemljenja. kom 3,00         

12 Ispitivanje izvedene instalacije sa komprimovanim 

vazduhom ili neutralnim gasom prema tehničkim 

uslovima. pauš 1,00         

13 Pripremno-završni radovi i transport. pauš 1,00         

   
UKUPNO :     
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V - INSTALACIJA GREJANJA 

        1 Nabavka i montaža cirkulacione pumpe proizvođač: 

"WILO" ili odgovarajuće. Tip: WILO-RS-25/6 

Protok:1.63 mVs Napor:2.22m3/h DN25 R 1" PN6. 

El.priključak: 220V, 50 W. kom 2,00         

2 Nabavka i montaža cirkulacione pumpe Proizvođač: 

"WILO" ili odgovarajuće. Tip: WILO TOP-S-30/4 1~ PN 

6 Protok:3.16 mVs Napor:2.48 m3/h DN32 R5/5'' PN6. 

El.priključak: 220V, 100 W. kom 1,00         

3 Nabavka i montaža membranske ekspanzione posude 

proizvođač: "ELBI" ili odgovarajuće.              

 35 lit / 3/4" / 3 bar. kom 1,00         

4 Nabavka i montaža ventila sigurnosti              

3/4"/ 2.5 bar kom 1,00         

5 Nabavka i montaža hvatača nečistoće DN 32 (R5/4'' ) kom 1,00         

6 Nabavka i montaža hidraulične skretnice sa izolacijom i 

nosačem             

Proizvođeč "Maring" Hrvatska ili odgovarajuće.             

Tipa: HWK 60 -5/4"              

Protok vode: do 3.5 m3/h             

Priključci: 4xDN32 (R5/4'' ) kom 1,00         

7 Pomoćni materijal (fitinzi) za montažu hidraulične 

skretnice 50% od vrednosti cevi. pauš 1,00         

8 Izrada i montaža razdelnika i sabirnika od čelične šavne 

cevi              

Prečnik: DN65             

Dužina: 800 mm             

Priključci: DN32 (R5/4'' ) kom 2,00         

Priključci: DN25 (R1'' ) kom 1,00         

Komplet rad i materijal kom 2,00         
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9 Nabavka i montaža ventila za automatsko dopunjavanje 

instalacije sa ugrađenim manometrom, filterom i 

nepovratnim ventilom             

Proizvođač:''Honeywell'' ili odgovarajuće.             

Tip: D 06 F             

DN15 R1/2'' PN16 kom 1,00         

10 Nabavka i isporuka aluminijumskih radijatorskih članaka             

Proizvođač: ''Global'' ili odgovarajuće.             

Tip: VOX             

500/80 kom 624,00         

800/80 kom 14,00         

11 Pomoćni materijal (čep, reducir, ručni odzračivač, nipla 

spojnica, nosač) za montažu radijatora 2% od vrednosti 

radjatora. pauš 1,00         

12 Nabavka i isporuka cevnih radijatora u kompletu sa 

ručnim odzračnim ventilima i nosačima             

Proizvođač: ''Starpan'' ili odgovarajuće.             

Tip: CLR             

600x1000 kom 9,00         

510x1830 kom 1,00         

13 Montaža radijatora i izrada radijatorskih veza. kom 66,00         

14 Nabavka i montaža ugaonih radijatorskih ventila             

Proizvođač: "Luxor'' ili odgovarajuće.             

Tip: RD112             

DN 15 kom 56,00         

15 Nabavka i montaža ugaonih radijatorskih ventila             

Proizvođač: "Luxor'' ili odgovarajuće.             

Tip: RD111             

DN 15 kom 9,00         
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16 Nabavka i montaža radijatorskih navijaka             

Proizvođač: "Luxor'' ili odgovarajuće.             

Tip: DS132             

DN 15 kom 65,00         

17 Nabavka i montaža kuglastih slavina             

DN 15 (R1/2'' ) kom 2,00         

DN 25 (R1'' ) kom 6,00         

DN 32 (R5/4'' ) kom 2,00         

18 Nabavka i montaža nepovratnog ventila             

DN 25 (R1'' ) kom 1,00         

DN 32 (R5/4'' ) kom 1,00         

19 Nabavka i montaža bakarnih cevi za radijatorsko grejanje             

Ø 35x1.5 m¹ 20,00         

Ø 28x1 m¹ 100,00         

Ø 22x1 m¹ 80,00         

Ø 18x1 m¹ 110,00         

Ø 15x1 m¹ 230,00         

20 Pomoćni materijal (fitinzi, pomoćni materijal i sl.) za 

montažu bakarnih cevi 50% od vrednosti cevi. pauš 1,00         

21 Nabavka i montaža odzračne posude sa automatskim 

odzračivačem DN10             

DN 50x120mm kom 4,00         

22 Ćišćenje i dvostruko temeljno farbanje cevi. pauš 1,00         

23 Probijanje otvora u zidu za prolaz grejnih cevi uz 

obmotavanjem ter papirom i popravka otvora. kom 60,00         

24 Razbijanje i popravka poda radi polaganja bakarne cevi u 

dužini od 2.5m zajedno sa termoizolacijom. pauš 1,00         
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25 Prvo punjenje instalacije i ispitivanje vodom pod 

pritiskom od 4 bar u trajanju od 24 h. kpl 2,00         

Podešavanje instalacije i puštanje u pogon. kpl 2,00         

26 Pripremno završni radovi i transport. pauš 1,00         

   

UKUPNO :     

 

 

 

      

 

VI - INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE 

        1 Nabavka, montaža i puštanje u rad split sistema za 

klimatizaciju (grejanje i hlađenje), koji se sastoji od jedne 

spoljašnje i jedne unutrašnja jedinice, u kompletu sa 

termoizolovanim cevovodima freona, cevovodom za 

odvod kondenzata, probijanjem i popravkom otvora u zidu 

i eventualnim dopunjavanjem freona.             

Proizvođač "Midea" ili odgovarajuće.              

Rashladni/grejni kapacitet: 5/6 kW kpl 8,00         

2 Nabavka i montaža zidnog kompaktnog ventilatora u zid 

debljine 350mm u kompletu sa montažnom priborom, 

prekidačem za izbor režima rada i 6m električnog kabla             

Proizvođač: ''S&P'' ili odgovarajuće.             

Tip: HV 300             

Projektni protok: 800 m3/h             

El.priključak:220V 100W  kpl 6,00         

3 Spajanje unutrašnje i spoljašnje jedinice split klime. m¹ 20,00         

   
UKUPNO :     
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4. MAŠINSKI RADOVI 

    

 

I - PRIKLJUČNI I SEKUNDARNI GASOVOD         

 

II - PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI         

 

III - MERNO REGULACIONA STANICA         

 

IV - UNUTRAŠNJA GASNA INSTALACIJA         

 

V - INSTALACIJA GREJANJA         

 

VI - INSTALACIJA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE         

     

UKUPNO :     

        

 
5. DOJAVA POŽARA 

      
        

 

I - OPREMA 

      
        1 Mikroprocesorski kontrolisana centralna jedinica tip 

FFP612 sa 8 zona smeštena u ABS kućište sa integrisanom 

napojnom jedinicom i akumulatorima 12V, 7,2Ah za 

rezervno napajanje za slučaj nestanka mreže. Centrala 

poseduje relejne izlaze 220V AC, 5A po kontaktu za razna 

upravljanja periferijom. Komplet rad i materijal. kom 1,00         

2 Optički detektor dima sa kolektivnom adresom tip 

SSD630 / USB 633-1 sa podnožjem. Poseduje VdS 

sertifikat. kom 44,00         

3 Termodiferencijalni detektor sa kolektivnom adresom tip 

UTD630 / USB 633-1 sa podnožjem. Poseduje VdS 

sertifikat. kom 3,00         

4 Ručni javljač požara za unutrašnju montažu tip F 3470. kom 4,00         

5 Paralelni LED indikator tip RAL933. kom 18,00         

6 Automatski telefonski posrednik tip F-VOX sa dva kanala 

po 5 telefonskih brojeva i dve govorne poruke u tarajanju 

od po 15 sekundi. kom 1,00         

7 Alarmna sirena za unutrašnju montažu tip F 2460. kom 2,00         

   
UKUPNO :     
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II - INSTALACIJA 

      
        1 Kabel sistema za dojavu požara Iy(St)y 1x2x0,8mm 

isporuka i polaganje. m¹ 620,00         

2 Napojni kabel PGP 3x1,5mm isporuka i polaganje. m¹ 10,00         

3 PVC gibljiva cev Ø16 mm, isporuka i polaganje. m¹ 630,00         

4 Sitan ne specificiran el. materijal (vezice, obujmice, tiple, 

vijci). Komplet rad i materijal. kom 1,00         

   

UKUPNO :     

        

 

III - PUŠTANJE U RAD 

      
        1 Montaža i povezivanje podnožja automatskih javljača, 

ručnih javljača, paralelnih indikatora  i sirena. kom 71,00         

Usluga puštanja u rad obuhvata:             

- ispitivanje postavljene instalacije             

- montažu i povezivanje centralne jedinice, ubacivanje 

javljača u podnožje i obeležavanje             

- funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad             

- obuka korisnika u rukovanju,              

- isporuka tehničke dokumentacije             

- primopredaja i sastavljanje zapisnika o ispravnosti  F929 

funkcionalnom ispitivanju             

Komplet rad i materijal pauš 1,00         

   

UKUPNO :     

        

 

5. DOJAVA POŽARA 

    

 

I - OPREMA         

 

II - INSTALACIJA         

 

III - PUŠTANJE U RAD         

     

UKUPNO :     
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        REKAPITULACIJA 

1. GRAĐEVINSKI RADOVI  

2. VODOVOD I KANALIZACIJA – HIDRANSTSKA MREŽA  

3. ELEKTROINSTALACIJE  

4. MAŠINSKI RADOVI  

5. DOJAVA POŽARA  

UKUPNO BEZ PDV-a  

PDV _____%  

UKUPNO SA PDV-om  

 

 

            Датум                                                                                                                                                Понуђач 

        _________                                                                                                                                           _____________ 
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90/120 cm 92/122 cm

Drveni klizni prozor otvaranjem
na gore

Prizemlja 2

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila klizno na gore preko ugrađenih šina
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
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118/66 cm 120/68 cm

Krovni prozor otvaranje oko
središnje ose

Prizemlja 20

-vantipska radionička izrada
-od kvalitetne čamove građe
-sa svim prekrivnim i preklopnim letvama
-otvaranje krila oko središnje ose
-dihtovanje krila pobojšano je mekom gumenom trakom
-dihtovanje spojnice između štoka i zida izvršiti bitraks trakom i pur-penom
-montaža pur-penom i vijcima ugrađenih u zid
-građa mora biti suva, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina
-finalna obrada pokrivnim bojama u tonu po izboru investitora
-mere obavezno kontrolisati na licu mesta
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Br. lista 14.nov. 2008.SARADNICI:

DETALJ OGRADE

LOŠONC Ibolja dipl.ing. građ.
MANDIĆ B. Mijo dipl.ing.arh.

GRAĐEVINA:

1:25

HAJDUKOVO, Nosa br. bb.

K.U.D. "HINGA"

TURI Nandor  građ.tehn.
JUHAS Vanda  građ.tehn.
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OBJEKAT JAVNE NAMENE


