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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ........................[Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'']  
Адреса: …............................................................[Београд, Краљице Наталије 62]  
Интернет страница:........................................................................[www.gakfront.org]  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број M17/16 за 2017. годину су радови на реконструкцији и адаптацији 
дела објекта ГАК ''Народни фронт'' 
 
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:/. 
 
5. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке  

 Радица Александрић, дипл. економиста  
 
Е - mail адреса (или број факса):  

 javnenabavke@gakfront.org 
 факс: 011/ 3610 863 са назнаком ''за јавне набавке'' 

 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. М17/16 за 2017. годину су радови на реконструкцији и адаптацији 
дела објекта ГАК ''Народни фронт'' 
 
45000000  Грађевински радови 
 
2. Партије: Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 

  3. Процењена вредност јавне набавке: 2.166.667,00 динара без пдв-а 
 
 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА 
ИЛИ ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ДОБАРА И СЛ. 
Према прилогу(скице) који је објављен на Порталу јавних набавки у делу допуна 
конкурсне документације. 

mailto:javnenabavke@gakfront.org
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   IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и 
то: 

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

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

 /; 
 Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Важећа лиценца која гласи на име 
понуђача за извођење предметних радова коју издаје надлежно министарство, 
као и важеће лиценце за запослене или ангажоване одговорне извођаче и то: 401 
или 410 и 430 и 450 које издаје Инжењерска комора са потврдама о измиреној 
чланарини; 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и 
то:  
-да располаже пословним капацитетом за извршење предметне јавне набавке. 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (осим 
лиценци), у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве 
(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 
Лиценце се достављају у понуди у копији, са овером копије печатом и потписом носиоца 
лиценце. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
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Потписивањем изјаве понуђач доказује да испуњава следеће: 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): 

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 
евиденције, односно уверењe 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; 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; 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.  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). 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

 Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства 
финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне 
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке доказује се достављањем 
у понуди : 

- Референц листа дата на меморандуму понуђача за сличне радове са прилогом референтних 
потврда на обрасцу конкурсне документације (за 2014.,2015. и 2016. годину), најмање у 
двострукој вредности понуђених радова у предметној јавној набавци по СВАКОЈ години . 
 

1. 2. 
Референтна листа на меморандуму 
понуђача (списак референтних 
наручилаца) За све наведене наручиоце 
приложити одговорајућу потврду на 
обрасцу из конкурсне документације→ 

Прилог: Референтне потврде на обрасцу 
конкурсне документације 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

 
 

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

И З Ј А В У 
 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке радова на реконструкцији и адаптацији дела објекта ГАК ''Народни фронт'', број 
М17/16 за 2017. годину, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне 
набавке набавке радова на реконструкцији и адаптацији дела објекта ГАК ''Народни фронт'', 
број М17/16 за 2017. годину, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

 
 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику.  
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуда се доставља у папирној и електронској форми: 
Папирна форма се креира на основу тендерске документације, оверава и доставља потписана 
од стране законског заступника; 
Електронска форма се доставља на 1 ЦД/ДВД и садржи: Попуњени електронски документи 
(word) у делу у ком је предвиђено да се искажу елементи понуде и комплетно скенирана 
папирна документација у форми pdf. документа као један документ. 
Важећа је папирна понуда. Папирна и електронска документација морају бити истоветне 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи потписане и печатом понуђача оверене обрасце: 

Образац понуде 

Модел уговора 

Образац структуре цене 

Образац изјаве о независној понуди 

Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона 
Референтна листа на меморандуму понуђача са прилогом референтних потврда 

 

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном 
и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
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3. ПАРТИЈЕ 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Гинеколошко-акушерска 
клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. М17/16- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. М17/16- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. М17/16- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова, ЈН бр. М17/16- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 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 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање је 30% авансно, а остатак са роком плаћања до 60 дана, од дана уредно достављене 
фактуре оверене од стране стручних служби наручиоца. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
9.3. Захтев у погледу рока  
Рок за извођење је најдуже до 30 радних дана, рачунајући од датума увођења у посао. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. У цену урачунати испоруку, 
монтажу и едукацију о коришћењу апарата. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
  
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
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Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Сви понуђачи достављају у понуди меницу за озбиљност понуде. Понуђач је дужан да уз 
меницу достави и:   

а. доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води 
Народна банка Србије; 
б. менично писмо-овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и 
трошкова, које  важи у случају да код добављача дође до промене лица овлашћених за 
располагање средствима на рачуну, статусних промена и друго, на износ од 10% 
понуђене вредности без пдв-а, са роком важења најмање 30 дана дужим од дана 
истека рока важења понуде. 
в. картон депонованих потписа. 

Понуђач који је изабран као најповољнији је дужан да, приликом потписивања уговора, 
достави регистровану меницу за повраћај авансног плаћања и меницу за добро извршење 
посла. 
Понуђач је дужан да уз менице достави и:   

а. доказ да су менице евидентиране у Регистру меница и овлашћења који води 
Народна банка Србије; 
б. менична писма-овлашћења, која су безусловна и неопозива, без протеста и 
трошкова, које  важе у случају да код добављача дође до промене лица овлашћених за 
располагање средствима на рачуну, статусних промена и друго, на износ аванса са 
пдв-ом за меницу за повраћај аванса (односно на износ од 10% уговорене вредности 
без пдв-а за меницу за добро извршење посла), са роком важења најмање 30 дана 
дужим од уговореног рока за квантитативни пријем. 
в. картон депонованих потписа. 

Наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство 
обезбеђења за повраћај авансног плаћања. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште* на e-mail или факсом] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, 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, ЈН бр. М17/16 радови на објекту. 
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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. 
Закона. 
*прихвата се достава појашњења електронском поштом и факсом искључиво у току радног 
времена Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 
ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 
(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 
СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ /. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
 
18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. Уколико и у том случају не може да се 
изврши избор, биће изабрана понуда оног понуђача који је најпре доставио понуду писарници 
Наручиоца. 
 
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 му није изречена мера 
забране делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве из поглавља 
IV одељак 3.). 
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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, односно свако заинтересовано лице.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
javnenabavke@gakfront.org , факсом на број 011/3610 863 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а исте наручилац није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре истека рока за предају 
понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се балаговременим укоико је поднет 
најкасније до истека рока за предају понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 
динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, позив на број: број или 
ознака јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне  набавке, 
прималац је: Буџет Републике Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
*прихвата се достава Захтева за заштиту права електронском поштом и факсом искључиво у 
току радног времена Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку број M17/16 за 2017. годину – 
радови на реконструкцији и адаптацији дела објекта ГАК ''Народни фронт'' 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М17/16 

 16/ 43 

  

 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у 
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: радови на реконструкцији и адаптацији дела објекта ГАК 
''Народни фронт'' 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом  
 

 

 
Рок и начин плаћања 
 

 

 
Рок извођења радова  
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

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

 

Закључен у Београду, __.__.2017. године између следећих уговорних страна: 

 1. ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА КЛИНИКА ''НАРОДНИ ФРОНТ'' Београд, ул. 

Краљице Наталије бр. 62 које заступа ВД директор Клинике Проф. др Снежана 

Ракић, ПИБ 100219891, МАТ. БР. 07035888 

  (у даљем тексту: "НАРУЧИЛАЦ") 

 и 

 (ПОНУЂАЧА) _________________________ из _____________________, 

Ул.___________________________, кога заступа директор 

__________________________, као извршиоца (у даљем тексту уговора: 

Извршилац), матични број __________________, ПИБ _____________________, 

текући рачун: _____________________   (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ)                                              

 

ПРЕАМБУЛА               

Наручилац је, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 124/2012 ,14/2015), и Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” 

бр.68/2015 ) у даљем тексту: ЗЈН спровео поступак јн мале вредности,  Радови на реконструкцији и 

адаптацији дела објекта ГАК Народни фронт 

Извођач је дана __.__.2017. године  доставио понуду број. _____ од __.__.2017 године, која је у 

писарници ГАК ''Народни фронт'' заведена под бр. ________ од __.__.2017. године која се налази у 

прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

Наручилац је на основу Извештаја Комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда. број 

____од__.__.2017 године, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора број.____од__.__.2017. године прихватио понуду Извођача радова бр. _____ од __.__.2017 

године и изабрао Извођача за извођење радова из спроведеног поступка јавне набавке. 

 

ДЕФИНИЦИЈЕ 

Основни појмови употребљени у овом уговору, ради њиховог правилног разумевања и избегавања 

нејасноћа и спорних ситуација, имају следећа значења: 

Објекат – Гинеколошко – акушерска Клиника ''Народни фронт'' у улици Краљице Наталије, у 

Београду, на катастарској парцели број 536 КО Савски венац. 

Наручилац - уговорна страна која ангажује извођача ради извођења уговорених радова у складу са 

прописима о планирању простора и изградњи објеката; 

Извођач - уговорна страна коју је Наручилац изабрао у поступку јавне набавке, чију је понуду 

прихватио као најповољнију и којој уступа извођење уговорених радова; 

Стручни надзор – лице ( или више њих ) кога Наручилац именује ради вршења стручног надзора над 

извођењем радова у смислу Закона о планирању и изградњи («Службени гласник Републике Србије» 

бр. 72/2009, 81/2009-испр. 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука 

УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014)  о чијем именовању благовремено обавештава Извођача 

у писаној форми и кроз грађевински дневник; 

Уговорени радови - радови предвиђени главним пројектом, техничким описом и предмером као и 

графичким прилозима. 

Вишкови и мањкови радова - радови који су већи или мањи од уговорене количине радова; 

Накнадни радови - радови који нису уговорени, које извођач обавља на основу посебног писменог 

налога Наручиоца, са писмено утврђеним количинама и ценама; 

Непредвиђени радови – радови који нису уговорени, а чије је предузимање било нужно због 

осигурања стабилности објекта или ради спречавања настанка штете, а изазвани су неочекиваном 

тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 

догађајима; 
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Мрежни план (са динамичким планом) - списак активности; одређивање веза и међузависних 

активности; термински план извођења радова; одређивање критичних путева и временских резерви; 

ресурси ( механизација и људство ). 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је извођење радова на реконструкцији и адаптацији дела објекта ГАК 

НАРОДНИ ФРОНТ  (у даљем тексту: уговорени радови или радови) у свему како је то описано у 

Главном пројекту, Техничком опису и Предмеру и усвојеној понуди Извођача број ____  од __.__.2017 

године. 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА 

 

Члан 2. 

Уговорне стране утврђују да Уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора, који су обухваћени 

предмером радова, износи: 

 

        УКУПНО: ___________________динара без ПДВ-а (словима: динара), односно  

Укупно: _________________________________динара са обрачунатим ПДВ-ом. 

 

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена вредност радова обухватају 

све трошкове за рад, материјал и опрему, добит, таксе, прибављање атеста за уграђени материјал и 

опрему, сва испитивања и остале трошкове који су везани за квалитативни пријем и примопредају 

радова.  

Јединичне цене радова се уговарају у фиксном износу. 

 

Члан 3. 

Јединичне и паушалне цене уписане у предрачуну радова су продајне цене Извођача и оне обухватају 

све издатке за рад и материјал са уобичајеним растуром, спољни и унутрашњи транспорт,  воду, 

осветљење, погонски материјал и енергију за машине, режију извођења, све државне, градске и 

општинске дажбине, зараду Извођача и све издатке који потичу из посебних услова рада, који 

предвиђају важеће просечне норме у грађевинарству. Такође, уговорене јединичне цене покривају и 

цене свих радова за које из овог уговора, предмера и осталих прилога произилази да се исти не 

наплаћују посебно. 

 

Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да су јединачне и паушалне цене радова из основне понуде фиксне и не 

могу се мењати услед повећања цена елемената на основу којих су одређене. 

Уколико до дана истека уговореног рока грађења дође до промене индекса раста трошкова живота, 

према званичним подацима Републичког завода за статистику, за више од 10% у односу на индекс 

трошкова живота на дан истека рока важења понуде Извођача, извршиће се обрачун разлике у цени а 

на бази раста индекса, али само за износ који прелази 10% и о истом сачинити анекс овог Уговора. 

 

Члан 5. 

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере предрачуна-понуде, па се обавезују да 

коначну вредност радова утврде по завршетку радова, путем коначног обрачуна, а на основу стварно 

изведених количина радова, оверених од стране надзорних органа у грађевинској књизи и јединичних 

цена из понуде, која је саставни део овог уговора, с тим да тако утврђена вредност не може 

премашити уговорени износ 
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УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСАО 

 

Члан 6. 

Наручилац најмање 7 (седам) дана унапред писмено обавештава Извођача  о датуму увођења 

Извођача у посао. 

Наручилац је дужан да Извођача уведе у посао, што подразумева предају: 

- техничке документације по којој ће се радови изводити, 

- објекта или део простора на коме се изводе радови, 

- локације за привремено депоновање материјала 

Наручилац уводи Извођача у посао увођењем у локацију, што Извођач констатује на почетку 

грађевинског дневника, уз оверу од стране Наручиoца. 

Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана увођења у посао достави Наручиоцу  

динамички план извођења радова 

 

НАДЗОР НАД РАДОВИМА И РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА 

 

Члан 7. 

Наручилац ће из реда својих запослених именовати лаце/лица која ће вршити надзор над извођењем 

радова из члана 1. овог Уговора и на тај начин контролисати квалитет радова, као и ток радова. 

Налази надзора уписују се у грађевински дневник.  

Извођач је дужан да поступи по свим писаним примедбама и захтевима Наручиоца и  надзора које се 

односе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала које је евидентирао кроз грађевински 

дневник, те да по тим примедбама отклони све недостатке или пропусте о свом трошку. 

Извођач је дужан да омогући вршење надзора на објекту и у свим производним погонима и 

радионицама где се обављају активности за потребе градилишта. 

Извођач се обавезује да пре почетка радова писано обавести Наручиоца  о именовању одговорног 

руководиоца радова, који је дужан да буде присутан на градилишту за време извођења радова. 

 

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 8. 

Извођач је дужан да све уговорене радове изведе у року од ____________  (словима: 

_______________) радних дана, рачунајући од датума увођења у посао. 

Под роком за завршетак радова сматра се дан спремности свих делова објекта који су обухваћени 

овим уговором, за квалитативни пријем и примопредају, а што лица која ће вршити  надзор уписују у 

грађевински дневник. 

 

Члан 9. 

Уколико Извођач западне у доцњу са извођењем радова, према усвојеном динамичком плану, нема 

право на продужење уговореног рока, без изричите писмене сагласности  Наручиоца. 

Изузетно, уговорени рок из члана 9. се може продужити уколико у току извођења радова наступе 

промењене околности и то: 

природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно неповољни метеоролошки услови за 

извођење хидроизолатерских радова); 

мере предвиђене актима надлежних органа; 

вишкови радова који прелазе 10% количине уговорених радова; 

додатни непредвиђени радови који су наступили услед непредвиђених околности за које у време 

закључења уговора Наручилац нити Извођач није знао, нити је могао знати да се морају извести, а 

чија вредност прелази 10% уговорене вредности радова; 

кашњење у исплати привремених ситуација; 

друге околности које могу да утичу на ток извођења радова. 
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Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач их одмах уписује у грађевински 

дневник, а у року од 3 (три) дана од настанка узрока доставља у писменој форми, уз сагласност лица 

које врше надзор, предлог Наручиоцу за продужење уговореног рока за завршетак радова. Наручилац 

је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 3 (три) дана од пријема захтева.  

Извођач је дужан да започне радове даном увођења у посао. Уколико Извођач не  

започне радове даном увођења у посао, Наручилац ће му оставити накнадни рок од 7 (седам) дана да 

започне радове. Ако Извођач ни у накнадном року не започне радове, Наручилац може раскинути овај 

Уговор, уз реализацију менице за добро извршење посла,  као и захтевати од Извођача накнаду штете, 

до износа стварне штете. 
Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду. 
Лица задужена за надзор овером уписаних података у грађевински дневник утврђују датум завршетка 

свих уговорених радова о чему се сачињава записник који потписују овлашћени представници 

Наручиоца и Извођача. 

Извођач се обавезује да, у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора, достави Наручиоцу 

детаљни мрежни план извођења уговорених радова, који ће бити у сагласности са оквирним 

динамичким планом извођења радова по појединачним позицијама који је Извођач доставио уз 

понуду. 

Уколико Наручилац утврди да Извођач не реализује радове у складу са детаљним мрежним планом и 

ако након писменог упозорења у року од 10 (десет) дана од дана уручења писменог упозорења, 

Наручилац не констатује да је кашњење у реализацији посла надокнађено, Наручилац има право да 

раскине Уговор и изврши  реализацију менице за добро извршење посла, као и да захтева од Извођача 

накнаду штете, до износа стварне штете. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада, 

Наручилац  има право да раскине овај Уговор, реализацију менице за добро извршење посла у 

целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете. 

 

УГОВОРНА КАЗНА – ПЕНАЛИ 

 

Члан 10. 

Уколико Извођач не изврши уговорене радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу на 

име уговорне казне 2 ‰ (два промила) од укупне уговорене цене радова за сваки дан прекорачења 

уговореног рока, с тим да укупан износ уговорне казне не може да пређе 10% (десет посто) од укупне 

уговорене вредности радова. 

За евентуални новчани износ обрачунатих пенала умањиће се износ за наплату по привременој и/или 

окончаној ситуацији. Уколико Извођач надокнади кашњење у реализацији радова до истека 

уговореног рока, уговорна казна се неће обрачунати приликом коначног обрачуна. 

 

ОБАВЕЗЕ  ИЗВОЂАЧА 

 

Члан 11. 

Извођач је дужан да радове из члана 1. овог уговора изведе према Грађевинској дозволи, односно 

Главном пројекту, усвојеној понуди Извођача бр. од. године, Техничком опису, предмеру, прописима, 

стандардима и нормативима за ову врсту радова и правилима струке; 

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

материјал, грађевинску и другу опрему, изврши све припремне, главне и завршне радове, као и све 

друго што је неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора. Извођач све 

предвиђене радове мора прилагодити сталном раду ГАК-а. Извођач мора имати капацитет за разраду 

Пројекта за извођење радова. Шеф градилишта је обавезан да буде стално присутан на објекту. 

 

Члан 12. 
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Извођач је обавезан да све уговорене радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи и 

другим релевантним законима и прописима и техничкој документацији, а сагласно важећим 

техничким прописима, стандардима и нормативима и правилима струке. 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорне извођаче радова (за све предвиђене врсте радова 

из понуде), са личним лиценцама прописаних Законом и подзаконским актима, и да решење достави 

Наручиоцу. 

За сва именовања одговорних лица, укључујући и одговорног извођача радова, као и за евентуалне 

касније измене тих лица, Извођач мора имати претходну писмену сагласност Наручиоца. 

 

Члан 13. 

Извођач је обавезан да пре увођења у посао, изврши следеће: 

Да детаљно проучи  Главни пројекат и Технички опис радова и да Наручиоцу достави извештај о 

прегледу наведене документације. 

Да се упозна са Главним пројектом и осталом техничком документацијом и да у складу са чланом 

152. став 1. тачка 1. Закона о планирању и изградњи , пре почетка извођења радова, потпише 

сагласност са главним пројектом;  

Писменим путем обавести Наручиоца да је прегледао  и потписао главни пројекат   

Да донесе Решења о именовању одговорног извођача радова, 

Да донесе Решење о именовању лица за безбедност и здравље на раду. 

 

Члан 14. 

Извођач је дужан да приликом потписивања уговора или у року од три дана од дана када су обе стране 
потписале уговор, као обезбеђење испуњења својих уговорних обавеза, преда Наручиоцу бланко 
сопствену меницу наплативу по виђењу.  
У доњем десном углу, испод наслова трасант, меница мора бити печатом  оверена и потписана од стране 
овлашћеног лица Добављача. Добављач је дужан да уз меницу достави и:   

а. доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка 
Србије; 
б. менично писмо-овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, које  
важи у случају да код добављача дође до промене лица овлашћених за располагање 
средствима на рачуну, статусних промена и друго, на износ од 10% од  укупне вредности 
уговора (износ без урачунатог пореза на додату вредност), са роком важења не краћим од  
шездесет дана од дана истека важења уговора; 
в. картон депонованих потписа (копија). 

Наручилац ће уновчити поднету меницу уколико Извођач не буде извршавао своје обавезе по уговору, у 
роковима и на начин предвиђен овим уговором. 
У случају да Извођач касни у испуњењу обавеза из Уговора Наручилац ће прво наплатити уговорну 
казну из члана 10 овог уговора,  а ако Извођач више од три пута не изврши своје уговорене обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци, Наручилац ће уновчити дату меницу. 
 

Члан 15. 

Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, у року до 7 (седам) 

дана од дана закључења Уговора, достави Наручиоцу:  

 

На усвајање детаљан мрежни план извођења уговорених радова, са јасно назначеним активностима. 

Мрежни план мора бити потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део мрежног плана су, 

поред динамичког плана, и ресурсни планови и то: 

план ангажовања потребне радне снаге; 

план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту; 

план набавке  потребног материјала; 

финансијски план реализације извођења радова по месецима; 

пројекат организације градилишта (према идејном решењу ГАК-а) 
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      2.   План контролисања радова, опреме и материјала; 

3.   Пројекат технологије извођења радова; 

4.   Елаборат безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите; 

5.   Детаљан ситуациони план терена, пре прочетка извођења радова:  

6.  Списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за 

потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним временом и контакт особама; 

 

Члан 16. 

Извођач је дужан, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, да изврши и следеће 

активности и радове:  

Обележи објекат, трасе и друге објекте у склопу изградње наведеног објекта; 

Обележи сталне висинске тачке на терену; обезбеди мерења и геодетско осматрање понашања тла и 

објекта у току грађења; репере лоцирати према главном пројекту осматрања тла и потребама на 

терену; 

Уради елаборат геодетских снимања и осматрања тла у току извођења радова;  

Уради катастарско топографски план по завршетку радова, уређењу и чишћењу градилишта; 

Води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених 

материјала, инсталација и опреме,  

Пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид Стручном надзору; 

За бетон који ће се уграђивати у конструкцију, изврши испитивање пробних коцки и и компоненти 

бетона и достави атесте; 

За сав уграђени бетон и компоненте бетона доставити атесте, за коцке узете у фабрици бетона и на 

градилишту, по процедури и у складу са стандардима за испитивање квалитета бетона и компоненти 

бетона; 

Пре почетка извођења радова уради пројекат бетона, у складу са Правилником за бетон и армирани 

бетон (БАБ87, „Службени лист СФРЈ“, број 11/1987);  

Обезбеди геодетско снимање подземних инсталација у складу са прописима (уколико се дође до 

таквих инсталација код темеља); 

Поднесе Министарству заштите животне средине  и просторног планирања и надлежној грађевинској 

инспекцији на чијој се територији објекат налази, изјаву о завршетку темеља, ради контроле о 

усклађености темеља са главним пројектом; 

Отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима; 

У току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал; 

Изради пројекат изведеног објекта; 

Обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду Комисије за 

технички преглед објекта  

Отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном року; 

Учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова; 

Отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун; 

На погодан начин обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, 

оштећења, одношења или уништења, све до примопредаје објекта; 

При напуштању простора градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене 

градилишне инсталације; 

У складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у гарантном року; 

Изврши и  остале активности прописане Законом о планирању и изградњи и другим прописима. 

Уради фото документацију, за све фазе  у току извођења радова, и Наручиоцу достави у 2 (два) 

примерка у електронској форми, на CD; 

За свако укључивање у уговорене радове лица која нису запослена код  Извођача или се не налазе на 

прихваћеном списку подизвођача, Извођач мора имати претходну писмену сагласност Наручиоца, с 

тим да давање такве сагласности неће бити безразложно ускраћено од стране Наручиоца. 
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Члан 17. 

Извођач је обавезан да обезбеди о свом трошку: 

Извођење свих припремних радова и изврши организацију градилишта; 

Грађевинске прикључке (електрична енергија, вода, канализација, ПТТ и др.) и да сноси трошкове 

утрошене електричне енергије, воде, канализације, ПТТ услига, одношења смећа и др, од дана 

увођења у посао, до примопредаје објекта; 

Постављање заштитних ограда, видно обележавање градилишта градилишном таблом (коју 

обезбеђује Наручилац) у року од једног дана по увођењу у посао, у сагласности са Законом о 

планирању и изградњи и по упутству Наручиоца; 

Услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским 

условима; 

Надокнаду трошкова пропасти и оштећења радова, материјала и опреме; 

Обезбеђење  и чување градилишта, објекта до његове примопредаје; 

На евентуални посебан захтев Наручиоца, Извођач је дужан да и у периоду након испуњења 

уговорених услова за квантитативну и квалитативну примопредају радова и градилишта (чл. 31, ст. 1, 

тач. 1 овог Уговора), па све до дана увођења у посао Извођача за главне радове (који су неопходни у 

циљу издавања употребне дозволе ), задржи мере и објекте обезбеђења радова и градилишта.  

Нема право на посебну накнаду за услугу из претходног става уколико он конкурише за извођење 

главних радова, а уколико то није случај, дужан је да по тржишним ценема Наручиоцу достави 

понуду у складу са процедуром која је одредбама овог уговора предвиђена за накнадне радове. 

 

Члан 18. 

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора на објекту и у свим производним погонима и 

радионицама где се обављају активности за потребе градилишта. 

Извођач је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и лица која врше  надзор, а 

утичу на квалитет изведених радова и уграђеног материјала и опреме, те да по тим примедбама о 

свом трошку отклони недостатке или пропусте. 

Извођач је дужан да сваких 7 (седам) дана изврши, заједно са лицима која врше надзор, сагледавање и 

анализу испуњења уговорених обавеза у погледу рокова усвојених динамичким планом и о томе 

сачине извештај. Извештај потписују Извођач и лица која врше  надзор. 

У случају да Извођач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, 

продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећане трошкове или посебну 

накнаду за то. 

 

Члан 19. 

Извођач је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке документације и 

следећу документацију: 

Грађевински дневник; 

Грађевинску књигу на прописаном обрасцу  са исправно попуњеним заглављем; са скицама  и 

котираним мерама узетим на лицу места; са аналитичким доказом изведених количина; са потписом 

обрађивача; са датумом, потписом и личним печатом одговорног извођача радова и овером од стране 

лица која врше надзор; 

Књигу инспекције 

Детаљни динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки документ за 

организовање, извршење и праћење реализације; 

Атесте уграђених материјала, опреме и готових производа, гарантне листове, записнике о 

испитивању  уређаја и инсталација, и остала документа и записнике од важности за период изградње, 

техничког прегледа и експлоатације објекта. 

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова између Наручиоца и Извођача, Извођач 

је обавезан да сву техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора, 

записнички преда Наручиоцу. 
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ОСИГУРАЊЕ РАДОВА 

 

Члан 20. 

Извођач је дужан да у року од 7 (седам) дана од закључења уговора осигура радове, материјал и 

опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави 

Наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са важношћу 45 дана након истека 

уговореног рока за завршетак радова. 

Извођач је такође дужан да у року из претходног става достави Наручиоцу полису осигурања од 

одговорности према трећим лицима и стварима, оргинал или оверену копију, са важношћу 45 

(четрдесетпет) дана након истека уговореног рока за завршетак радова, у свему према важећим 

законским прописима. 

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

рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања. 

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

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 21. 

Обавезе Наручиоца су да: 

1. Да обезбеди вршење  надзора, у складу са  Законом о планирању и          изградњи; 

2. Преда Извођачу грађевинску дозволу, Главни пројекат, пријаву радова 

3. Постави таблу са подацима о грађењу;  

4. Пријави почетак извођења радова  

5. Да редовно измирује обавезе према Извођачу за изведене радове на основу привремених 

ситуација и окончане ситуације;  

6. Да у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писменој форми; 

7. Да благовремено решава и одобрава: евентуалне вишкове и мањкове радова, накнадне радове и 

непредвиђене радове; евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова; 

8. Да контролише, ревидира и усаглашава понуде за додатне радове, са анализама цена за 

неуговорене позиције радова; 

9. Да формира Комисију за примопредају радова (са квалитативним и квантитативним прегледом 

изведених радова) и коначни обрачун и да учествује у раду те Комисије; 

10. Да сноси трошкове Комисије за технички преглед радова, односно употребне дозволе. 

 

ВИШКОВИ РАДОВА, НАКНАДНИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ 

 

Члан 22. 

Наручилац може издавати налоге за измене и прилагођавање техничке документације и предмера 

радова и на тој основи издавати писмени налог Извођачу за: 

Измену обима – вишак/мањак радова; 

Обављање додатних радова – накнадни радови; 

Извођење непредвиђених радова. 

Лица која врше надзор нису овлашћена да доносе одлуке којима одлучује о напред наведеним 

питањима или питањима везаним за додатна плаћања или продужетак рока без претходне писмене 

сагласности Наручиоца.   

 

Члан 23. 

Накнадне и непредвиђене радове Наручилац ће поверити Извођачу само на основу допунске понуде 

Извођача  усвојене од стране Наручиоца.  
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У случају потребе за извођењем накнадних и/или непредвиђених радова, Извођач ће сачинити 

предмер и предрачун са анализом цена и исте доставити лицима која врше надзор ради провере 

основаности предмера и предрачуна, описа позиција и количине радова. 

Лица која врше надзор предмер и предрачун из претходног става са образложењем основаности 

доставља Наручиоцу на усвајање у року од 3 (три) дана од дана пријема. 

Наручилац је дужан да се о усвајању предмера и предрачуна из претходног става изјасни у року од 7 

(седам) дана. 

У случају да предмер и предрачун усвоји, Наручилац ће позвати Извођача да у новом поступку 

сагласно Закону о јавним набавкама достави понуду за накнаде и/или непредвиђене радове. 

Спецификација за подношење Понуде за додатне радове треба да садржи:  

Преглед вишка и мањка уговорених радова по позицијама оверен од стране  Извођача и лица која 

врше  надзор;                                                                          

Предмер и предрачун неуговорених непредвиђених и накнадних радова, са раздвојеним јединачним 

ценама за материјал и рад, оверен од стране Извођача и лица која врше  надзор (Лица која врше  

надзор оверавају да су сагласна са описима и количинама  позиција); 

Детаљне анализе цена за неуговорене позиције радова, урађене у складу са „Нормативима и 

стандардима рада у грађевинарству“ - (издавач: „Грађевинска књига“). Анализе цена непредвиђених 

и накнадних радова из допунских понуда раде се на основу следећих елемената: 

обрачун трошкова рада на бази вредности просечног бруто норма часа ; 

цене бруто часа рада механизације ; 

обрачун трошкова материјала на бази тржишних цена материјала, опреме, енергената и др. у периоду 

израде понуде за додатне радове. 

Закључењем Уговора на основу поступка спроведеног сагласно Закону о јавним набавкама из првог 

става, Извођач стиче право за наплату радова из понуде за додатне радове - непредвиђени, накнадни и 

вишкови радова који нису уговорени овим Уговором.  

За вишкове радова из предмера радова (чија је укупна вредност до 5 % од уговорене вредности 

радова) није потребно закључивање посебног анекса уговора већ само од Наручиоца писмено 

усвојена допунска понуда Извођача.  

За све вишкове радова (веће од 5% уговорене вредности радова),  накнадне и непредвиђене радове, 

нови уговор ће бити закључен у преговарачком поступку, без објављивања јавног позива. 

Преговарачки поступак ће се спровести у складу са чланом 36. став 1. тачка 5)  Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12 и 68/15). 

Лица која врше  надзор нису овлашћена да, без писмене сагласности, одлучују у име Наручиоца о 

цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (накнадни, 

непревиђени радови и вишкови радова), као и о обиму уговорених радова који се не изводе 

(мањкови). 

 

Члан 24. 

Извођач се обавезује да све вишкове радова за које постоји писмена сагласност Наручиоца, изведе по 

уговореним јединачним ценама. 

Наручилац неће платити вишкове, накнадне и непредвиђене радове који нису извршени у складу са 

техничком документацијом и за које не постоји писмена сагласност Наручиоца. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 25. 

Наручилац ће исплате Извођачу вршити 30% авансно, а остатк на основу оверених привремених 

ситуација и окончане ситуације на крају радова у року од _______(словима: ____________) дана од 

овере. Исплате ће се вршити на рачуне које определи Извођач. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

М17/16 

 28/ 43 

  

 

Извођач је дужан да приликом потписивања уговора или у року од три дана од дана када су обе стране 

потписале уговор, као обезбеђење повраћаја аванса, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу наплативу по 

виђењу.  

У доњем десном углу, испод наслова трасант, меница мора бити печатом  оверена и потписана од стране 

овлашћеног лица Добављача. Добављач је дужан да уз меницу достави и:   

а. доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка 

Србије; 

б. менично писмо-овлашћење, које је безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, које  важи 

у случају да код добављача дође до промене лица овлашћених за располагање средствима на 

рачуну, статусних промена и друго, на износ од 30% од  укупне вредности аванса (износ без 

урачунатог пореза на додату вредност), са роком важења не краћим од  шездесет дана од дана 

истека важења уговора; 

в. картон депонованих потписа (копија). 

Наручилац ће уновчити поднету меницу уколико Извођач не буде извршавао своје обавезе по уговору, у 

роковима и на начин предвиђен овим уговором. 

У случају да Извођач касни у испуњењу обавеза из Уговора Наручилац ће прво наплатити уговорну казну из 

члана 10 овог уговора,  а ако Извођач више од три пута не изврши своје уговорене обавезе у роковима и на 

начин предвиђен уговором о јавној набавци, Наручилац ће уновчити дату меницу. 

 
Члан 26. 

Наручилац ће по свакој привременој ситуацији Извођача, у року из члана 25. овог Уговора, платити 

Извођачу укупну вредност стварно изведених радова (фактурисаног износа овереног од стране 

Стручног надзора ). 

Укупан износ наплаћених привремених ситуација не може прећи 90% (деведсет посто) од укупно 

уговорене вредности радова. 

Наручилац ће до окончане ситуације задржати најмање 10% (десет посто) од вредности стварно 

изведених радова како не би дошло до претплате у погледу привремених ситуација . 

Задржани износ из претходног става Наручилац ће платити Извођачу са плаћањем Окончане 

ситуације, по завршетку посла и у складу са овим Уговором. 

Независно од тога, Наручилац ће од бруто износа сваке привремене ситуације, односно Окончане 

ситуације, обуставити  5% (пет посто) вредности извршених радова, на име гарантног депозита који 

служи за отклањање недостатака у гарантном року. Гарантни депозит може бити исплаћен Извођачу 

и раније, али уз претходно достављање безусловне, наплативе на први позив и без приговора, 

банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року са роком важења 30 (тридесет) дана 

дужим од трајања гарантног рока. 

 

Члан 27. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију у 6 (шест) примерака, Извођач испоставља на основу 

изведених количина уговорених радова, уговорених јединачних цена и потписаних и оверених 

листова грађевинске књиге. 

Привремене ситуације Извођач подноси лицима која врше надзор.  

 

Окончану ситуацију Извођач подноси по завршетку радова, извршеном техничком прегледу, 

потписаном Записнику о примопредаји радова, коначном обрачуну и по достави гаранције банке за 

отклањање недостатака у гарантном року (осим уколико Извођач уз доставу окончане ситуације, или 

раније, да писану изјаву да такву гаранцију банке неће достављати).  

 

Члан 28. 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Наручиоцу, преко 

лица која врше надзор: 

Записнике о извршеној контроли радова који су претходили изведеним радовима, а који се у каснијим 

фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране лица која врше надзор; 
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Листове грађевинског дневника за претходни период, за који се испоставља ситуација, обострано 

потписане и оверене; 

Листове грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у ситуацији, оверене од 

стране лица која врше надзор; 

Уз сваку привремену ситуацију Извођач је дужан да достави динамички план са пресеком стања 

радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији; 

Уз окончану ситуацију, Извођач је дужан да достави и гаранцију банке за отклањање недостатака у 

гарантном року, која мора имати клаузулу да јенеопозива, безусловна и наплатива на први позив без 

приговора, у висини од 5% (пет посто) од уговорене вредности свих радова, са роком важности 30 

(тридесет) дана дуже од истека гарантног рока. Извођач није дужан да достави наведену гаранцију 

уколико је претходно доставио изјаву да прихвата задржавање новчаног депозита у висини од 5% 

(пет посто) вредности изведених радова до истека гарантног периода. 

Уколико Извођач не достави привремену или окончану ситуацију са свим прилозима из овог члана, 

Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација. 

 

Члан 29. 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач доставља лицима која врше надзор на оверу. 

Након извршене контроле и овере, ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, Стручни 

надзор, у року од 5 (пет) дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу. Уколико Наручилац 

оспори испостављену ситуацију у делу, дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део ће 

се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се уговорне стране другачије не договоре. 

Уколико ситуација у том року није оспорена, сматра се да је прихваћена и оверена.  

Ситуације доспевају за плаћање у року од 15 (словима;  петнаест) дана након овере. 

 

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 

 

Члан 30. 

Извођач је у обавези да преко лица која врше надзор  писмено обавести Наручиоца о року завршетка 

радова на изградњи објекта и спремности истог за примопредају изведених радова, најкасније 5 (пет) 

дана пре завршетка свих  радова. 

Извођач је у обавези да заједно са лицима која врше надзор  сачини преглед изведених радова и  

достави га Наручиоцу 5 (пет) дана по завршетку свих радова. 

 

Члан 31. 

Извођач је дужан да сарађује са Комисијом за примопредају изведених радова (са  

квалитативним и квантитативним прегледом и пријемом), као и са Комисијом за технички пријем 

радова по пројекту и да поступи по свим захтевима тих Комисија. 

Наручилац и Извођач су дужни да Комисији за примопредају изведених радова Наручиоца и 

Комисији недлежног органа обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и 

изградњи. 

Уколико Комисије за примопредају изведених радова у свом извештају констатују примедбе на 

изведене радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за примопредају изведених 

радова, Наручилац ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача путем 

наплате гаранције банке за добро извршење посла. 

По добијеном позитивном извештају Комисије за примопредају изведених радова, односно Комисије 

за технички пријем, Наручилац и Извођач ће, без одлагања, а најкасније у року 7 (седам) дана, 

приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. Комисија за примопредају је 

састављена од непарног броја чланова овлашћених представника уговорних страна, уз учешће лица 

која врше надзор  и одговорних лица Извођача. 
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Члан 32. 

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и коначни 

обрачун и то у две фазе: 

   1)  I фаза – примопредаја: квалитативна и квантитативна примопредаја свих изведених радова и 

примопредаја документације из члана __ овог уговора. У току примопредаје, Комисија саставља 

Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије; 

   2) II фаза -  коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног дела 

јединственог Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и 

учесници у раду Комисије.  

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, чије отклањање није било нужно у 

примопредају изведених радова, Извођач је дужан да и те недостатке отклони у остављеном року. У 

противном, Наручилац ће отклонити недостатке о трошку Извођача, ангажовањем трећих лица путем 

наплате гаранције банке за добро извршење посла. 

Извођач по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану ситуацију. 

 

ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 33. 

Гарантни рок за изведене радове износи 3 (три) године рачунајући од дана примопредаје изведених 

радова и коначног обрачуна. 

 

Члан 34. 

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

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

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

овим недостацима. 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива 

од стране Наручиоца и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, Наручилац је овлашћен да за 

отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом 

гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року или из гарантног депозита. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове 

настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача 

тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 35. 

Уколико Извођач не достави гаранцију за добро извршење посла и гаранцију за повраћај авансног 

плаћања (ако је тражен аванс) из чл. 14. Уговора до дана заказаног за потписивање уговора, сматраће 

се да овог Уговор није ни закључен и Наручилац стиче право да наплати меницу дату као 

финансиjску гаранцију за озбиљност понуде. 

Уколико Извођач у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора не достави Полисе осигурања 

из чл. 20. овог Уговора, Уговор престаје да важи и Наручилац је овлашћен да активира и поднесе на 

наплату гаранцију за добро извршење посла. 

 

Члан 36. 

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима: 

Aко Извођач не започне извођење уговорених радова даном увођења у посао;  

Aко Извођач својом кривицом касни са извођењем радова у односу на уговорену  

динамику више од 10 дана и не предузима одговарајуће мере и акције за  

скраћење и елиминацију кашњења; 
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Aко Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова; 

Aко се Извођач не придржава одредби уговора и конкурсне документације 

Aко се Извођач не придржава важећих закона, прописа, стандарда и норматива за ову врсту објеката и 

радова и правила струке;  

Aко Извођач радове изводи неквалитетно; 

Aко Извођач не поступа по налозима лица која врше надзор  и  Наручиоца; 

Aко Извођач, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 

7 дана, или ако одустане од даљег рада,,све уз обавезу Наручиоца да у претходним случајевима 

Извођачу претходно остави наканадни примерени рок за отклањење наведених неправилности. 

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује 

другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном 

случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља  разлику између цене предметних 

радова по овом  уговору и цене радова  новог извођача за те радове. 

 

Члан 37. 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да 

Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора. 

Трошкове раскида сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора. 

  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 38. 

Сва комуникација приликом реализације овог Уговора ће се вршити у писаној форми. 

 

Члан 39. 

Уговорне стране су сагласне да ће све спорове,  који настану у извршењу  овог Уговора, решавати 

споразумно, а уколико то не буде могуће,  да ће за решавање спорова бити надлежан Привредни суд у 

Београду. 

За све што није предвиђено овим Уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити 

одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и осталих 

посебних закона. 

 

Члан 40. 

Саставни део овог Уговора чине: 

Понуда Извођача бр. од. године са предмером и предрачуном радова 

Конкурсна документација бр. са свим прилозима и обрасцима овереним од стране Извођача 

 

Члан 41. 

Овај уговор закључен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава 

по 2 (два) примерка. 

 

ЗА НАРУЧИОЦА 

___________________________________ 

                                        ЗА ИЗВОЂАЧА 

                      ___________________________ 
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], 
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

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

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

 
ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке радова на реконструкцији и адаптацији дела објекта ГАК Народни фронт, број 
М17/16 за 2017. годину, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   
 

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

СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

I. Predmer radova - KARTOTEKA - AMBULANTA  

R.broj 
Opis pozicije jed. 

mere 
količina cena ukupno 

 
GRAĐEVINSKI I ZANATSKI RADOVI         

1 Demontaža postojećih aluminijumskih vrata sa 
štokom i odlaganjem na mesto gde odredi 
investitor u krugu klinike. Obračun po komadu 
vrata.Jednokrilna vrata 120/220 kom. 1.00                                 

2 Obrada oko štoka demontiranih vrata sa 
ugradnjom Al-ugaonika i malterisanjem. 

kom. 1.00                                 
3 Nabavka i ugradnja montažnih zidova 

od gips kartonskih ploča na 
odgovarajućoj potkonstrukciji od 
čeličnih pocinkovanih profila. 
Na mestima otvora i ugradne opreme 
predvideti sva potrebna ojačanja. 
Ugrađena kamena vuna mora imati 
termičke i mehaničke osobine 
propisane elaboratom građevinske 
fizike, specifičnu težinu ρ=75kg/m³, 
koeficijent toplotne 
provodljivosti λ=0.035W/mK. 
Na svim isturenim uglovima ugraditi 
tipske zaštitne ugaonike. Spojevi 
ploča se ispunjavaju, bandažiraju 
trakom i gletuju masom za 
ispunjavanje spojeva. 
Raditi u svemu prema detaljima i 
mere uzeti na licu mesta. 
Obračun po m² izvedenih zidova sa 
zvučnom izolacijom, a u svemu prema 
specifikaciji proizvođača.( Knauf ili slično.)                                     

  pregradni zidovi UZ4 d=10cm- gips kartonske 
ploče ukupne debljine d=2,5 cm (2x12,5mm)-
čelične potkonstrukcije-ispuna mineralna vuna  
d=5cm-vlagootporne gips kartonske ploče ukupne 
debljine d=2,5 cm 
(2x12,5mm)1,25*(1*2,10+0,62)+4,55*(1*2,72)+0.
18*(1*2.72) - otvori 2*2.72*1,02= 13,96 m2 m2 14.00                                 

4 Demontaža postojećeg spuštenog plafona u delu 
ugradnje zida od gips kartonskih ploča, novo 
ukrajanje postojećih profila i ploča prema zidu 
dužine 1,25 m i širine 0,10 m. Zid je u ravni 
vertikalnog dela spuštenog plafona.  kom. 1.00                                 
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5 Nabavka materijala za gletovanje i bojenje 
gipskartonskih zidova poludisperzivnom bojom. 
Glave holšrafova ili eksera minizirati, površine 
natopiti firnisom i kitovati fuge disperzionim 
kitom. Bojiti poludisperzivnom bojom prvi put. 
Ispraviti toniranim disperzionim kitom. Bojiti 
poludisperzivnom bojom drugi i treći put. Boja i 
ton po izboru projektanta. 
Obračun po m² obojene površine, sa radnom 
skelom.                                                                                                                    
2*3,5*2,72+2*1,4*2,41+2*0,2*2,72 = 26,4 m2 m2 27.00                                 

6 Pruzimanje od investitora Jednokrilnih, 
unutrašnjih vrata, dovratnik od eloksiranog 
aluminijuma, dim 2,8x1,0 m. Preuređenje 
nadsvetla dovratatnika na visinu za montažu od 
2,71 m i ugradnja u nadsvetlu prozora na kip. 
Montaža istih prema datoj poziciji.  kom. 2                                 

7 Štemovanje zida za prepozicioniranje el.instalacija 
dim. kanala do 10x3 cm sa ponovnim 
malterisanjem i gletovanjem. Prekonpovanje 
el.instalacije i materijal vrše službe investitora. 
Plaća se po m1 kanala. m1 10                                 

8 Split jedinica za klimatizaciju sličnih k-ka              
Proizvođač: GorenjeModel: KAS 35FTTip: Split 
sistemGas: R410Boja: BelaKapacitet hlađenja: 
3520 WKapacitet grejanja: 3660 W kom. 1                                 

9 Montaža navedene split jednice.             Dužina cevi 
do spoljne jedinice do 8m1  koje se vode 2m u 
kanalici 60x60 po plafonu, 4m iznad spuštenog 
plafona, cevi su propisno izolovane,                        
dužina creva za kondez do 7m1               promena 
sifona na lavabou sa ugradnjom sifina sa 
priključkom za kondez.               Ispitano i u 
kompletnoj funkciji. kom. 1                                 

10 Prekomponovanje el.instalacije prema novoj 
konfiguraciji instalacija se vodi po zidu ispod 
maltera 6,5% ostalo kroz zid od gipsa ili iznad 
spuštenog plafona sve povezano i u funkciji:                                     

10.1 Kabal N2XH 3,4x1,5 mm2 
m1 50                                 

10.2 Kabal N2XH 3x2,5 mm3 
m1 50                                 

10.3 Kabal FTP cat.6 sa završecima na oba kraja 
prosečna dužina kabla 25 m kom. 8                                 

10.4 Modularni set Aling MODE sa sedmostrukom 
osnovom sa dve šuko DIN priključnice, jednom 
EURO i dva mesta za RJ-45 kom. 4                                 

10.5 Modularni set Aling MODE M2 sa dva obična 
prekidača kom. 2                                 

11 Montaža svetiljki nadgradnih koje isporučuje 
investitor (plafonski paneli i panik svetiljke) kom. 6                                 

12 Završni radovi i prdaja atestnog materijala za 
ugrađenu opremu, ispitni protokol za el.razvod sa 
šemom razvoda. Komplet 1                                 

  UKUPNO bez PDV-a                               

  PDV                               

 
UKUPNO sa PDV-om                               
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II. 
ПУЛТ У ТРАНСФУЗИЈИ 
  

R.broj Opis pozicije jed. mere količina cena ukupno 

1 Израда од ригипса двослојног од 12,5 мм 
Са изолационим слојем од камене вуне између плоча  
дебљине 5 цм. 
Површина преграда око 8 м2 
Дебљина преграда 10 цм. 
Стуб 40х40х3 цм фиксиран на под и плафон дужине 320 цм. 
Ивице ојачане Ал L – профилима. m2 7.00 

  

 
2 Сокла уз под 8 цм за заштиту гипсаних зидова. m1 8.55    

3 Плоча на пулту дебљине 30 мм дужине 201 цм и ширине 30 
цм са постформингом ивица израшена од вештачког 
мермера. kom. 1.00 

  

 
4 Глетовање и кречење изграђених површина пуном 

дисперзијом m2 15.00   
 

  УКУПНО без ПДВ-а:  

  ПДВ  

  УКУПНО   

 
 

  

     III. ВЕНТИЛАЦИЈА ЛЕКАРСКЕ СОБЕ 

R.broj Opis pozicije jed. mere količina cena ukupno 

1 Штемовање кружног отвора у зиду за пролаз ПВЦ цеви Ф110 
мм  са обрадом отвора око положене цеви - Пажња 
керамичкеплочице су на једној страни зида. Просечна 
дебљина зида 30 цм. Плаћа се по отвору. ком. 4    

2 Испорука и монтажа ПВЦ цеви са кривинама 2х45º укупне 
дужине до 7 м obložena gipsanom konstrukcijom. Комплет. ком. 1    

3 Испорука и монтажа безшумног зидног вентилатора 
Ф100мм ком. 1    

4 Испорука и монтажа жалузине са мрежицом Ф100мм ком. 3    
5 Израда команде за вентилатор модуларни алингов 

прекидач са индикацијом 10 А кабал за везу и команду до 
10м по зиду испод малтера. Комплет. ком. 1    

6 Функционална проба и достава документације 

ком. 1    

  УКУПНО без ПДВ-а:  

  ПДВ  

  УКУПНО  
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. M17/16 37/43 

  

 

 

IV. Predmer radova - REPARACIJA PODOVA INTEZIVNA NEGA 
R.broj Opis pozicije jed. mere količina cena ukupno 

Г RADOVI         

1 Skidanje postojeće oštećene pvc podne obloge, iznošenje van 
objekta m2 20.00                             -    

2 Isporuka i ugradnja pvc homogene antistatik podne obloge tip 
Primo Premium SD, proizvođač ‘’Tarkett’’elektroizolaciona 
svojstva R< 108 W, antibakterijski, 
antifungicidan, sa popravkom i pripremom oštećene 
podloge.Ugradnja podrazumeva: 
§ čišćenje, brušenje i priprema podloge 
§ nanošenje prajmera 
§ popravka oštećenih delova podloge brzovezujućom, 
brzosušećom masom za izravnavanje 
§ brušenje mase, usisavanje 
§ postavljanje bakarnih traka prema uputstvu proizvođača 
§ krojenje i lepljenje poda elektroprovodnim lepkom 
§ varenje spojeva PVC elektrodom 

m2 20.00                             -    
3 Skidanje postojeće zaštite-voska sa poda , pranje i nanošenje 

nove provodne zaštite antistatik poda m2 130.00                             -    
4 Ispitivanje provodljivosti postojećeg antistatik poda i izdavanje 

sertifikata o provodljivosti od strane ovlaštene oragnizacije za 
ovu vrstu radova PAUŠ.                               -    

 
UKUPNO bez PDV-a                        -    

 PDV                       -    

 
UKUPNO                       -    

 
 

V. РЕПАРАЦИЈА ХОЛА ИСПРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ 
Ред. 
бр. ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 

Јед. 
мере 

УГОВОРЕНИ РАДОВИ 

Количина Цена / ј.м. Укупно 

 Све позиције извести у складу са важећим 
прописима. Све пратећи радови око техничке и 
естетске исправности предвиђене позиције. 

        
А СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ         
1 

Демонтажа постојећег ламелног плафона са 
одвожењем шута. Плаћа се по м2 демонтиране 
површин плафона. м2 11   
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2 Израда спуштеног плафона у холу сутерена око 
простора стерилизације -  простор лифтовског 
хола и комуникационог хола према вешерају. 
Предвиђени плафон је од металних 
пластифицираних ламела 290 мм са међусобним 
жлебом од 10 мм лако демонтажно-монтажни, 
висна ламеле 18 мм РАЛ по избору инвеститора. 
Сличан производу  Doghe C тип P300/C 
произвођача АТЕНА Италија. просечна дужина 
ламeла је 170 цм. Плафон се испоручује 
комплетно са свим елементима за вешање, 
монтажу и естетско украјање на површинама 36 
+ 20 м2 према монтажној шеми напоменутог 
произвођача. Формирање 13 отвора за светиљке 
фи 20 цм. Плаћа се по површини изведеног 
плафона. м2 66    

3 Израда опшивки спуштеног плафона у холу 
сутерена око простора стерилизације -  простор 
лифтовског хола и комуникационог хола према 
вешерају на површинама плафона које није 
могуће решити на начин из позиције 2, 
материјал за опшивку мора бити еквивалент 
квалитетом и бојом материјалу из позиције 2. 
Плаћа се по опшивеној површини. м2 4    

  УКУПНО поз.А       
 

Б ГРАЂЕВИНСКА БРАВАРИЈА         

1 Испорука и монтажа двокрилних врата од 
алуминијумског профила без термо прекидом 
пластифицираног у белу боју. Врата су у мирном 
стању затворена отварање 180 º тј. на обе 
стране (летећа врата) монтажа шарки према 
шеми.  Испуна врата доњи део је алуминијумски 
лим 1mm+ стиродур 20mm + алуминијумски 
лим 1mm, горњи део памплекс са пескирном 
фолијом са знаком ГАК-а. Оков, брава и подни 
аутомат за отварање врата типа BTS производ 
DORMA. Рукохват цев мин 50мм вертикална 
према шеми дужине 1м на обе стране врата и на 
оба крила.  Врата су са одбојником на обе 
стране. Доњи део врата је ојачан и са 
хоризонталним пречкама у белој боји.  Праг 
врата је „утопљен“ у под.  Димензије 160x210. ком 2    

2 Испорука и монтажа двокрилних врата од 
алуминијумског профила без термо прекидом 
пластифицираног у белу боју. Испуна врата 
доњи део је алуминијумски лим 1mm+ стиродур 
20mm + алуминијумски лим 1mm, горњи део 
памплекс са пескирном фолијом са знаком ГАК-
а.Оков, брава и подни аутомат за отварање 
врата типа BTS производ DORMA. Рукохват цев 
мин 30мм вертикална према шеми дужине 0,3м 
на обе стране врата и на оба крила.  Врата су 
беле боје, опремљена повратним механизмом за 
затварање типа Dorme на оба крила. Врата су са 
одбојником на обе стране. Доњи део врата је 
ојачан и са хоризонталним пречкама у белој 
боји.  Праг врата је „утопљен“ у под.  Димензије 
102x210. ком 1 
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3 Испорука и монтажа двокрилних врата од 
алуминијумског профила без термо прекидом 
пластифицираног у белу боју. Врата су у мирном 
стању затворена отварање 180 º тј. на обе 
стране (летећа врата) монтажа шарки према 
шеми.  Испуна врата доњи део је алуминијумски 
лим 1mm+ стиродур 20mm + алуминијумски 
лим 1mm, горњи део памплекс са пескирном 
фолијом са знаком ГАК-а. Оков, брава и подни 
аутомат за отварање врата типа BTS производ 
DORMA. Рукохват цев мин 50мм вертикална 
према шеми дужине 1м на обе стране врата и на 
оба крила.  Врата су са одбојником на обе 
стране. Доњи део врата је ојачан и са 
хоризонталним пречкама у белој боји.  Праг 
врата је „утопљен“ у под.  Димензије 133x210. ком 1   

4           
  РАДОВИ Грађевинска столарија укупно:   
            
В ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - комплетно функционално завршени радови 
1 Припремни радови, равнање подне површине 

од терацо облоге, демонтажа постојећих 
холкера и припрема за подополагачке радове м2 71   

2 Позиција подразумева преузимање од 
инвеститора клизних  гранитних плоча 
димензија 60х60 цм дебљине мин. 0,8 цм (у 
количини од 60 м2) и њихову замену у истој 
квадратури са противклизним плочама истог  
квалитета (замена се констатује записнички) 
монтажа се врши  у слогу по избору 
представника инвеститора. Избор дезена врши 
предатавник инвеститора. Површина за 
поплочавање. м2 71   

3 Израда холкера висине 10 цм са прохром 
завршном лајсном. На денивелацијама подова 
поставити прелазне лајсне. м1 65   

      
Г ПРИПРЕМА И ОБРАДА ЗИДОВА         
1 Обијање малтера са унутрашњих зидова. Обити 

малтер и кламфама очистити спојнице до 
дубине 2 цм. Површине опека очистити 
челичним четкама и опрати зидове водом. Шут 
прикупити, изнети, утоварити на камион и 
одвести на градску депонију.  Обрачун по м² 
обијене површине. Отвори се одбијају. м2 10   
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2 Малтерисање зидова продужним малтером у 
два слоја. Пре малтерисања површине очистити 
и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити 
продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од 
просејаног шљунка, „јединице“ и креча. Малтер 
стално мешати да се кречно млеко не издвоји. 
Малтер нанети преко подлоге и нарезати ради 
бољег прихватања другог слоја. Други слој 
справити са ситним и чистим песком, без 
примеса муља и органских материја. Пердашити 
уз квашење и глачање малим пердашкама. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без 
прелома и таласа, а ивице оштре и праве. 
Малтер квасити да не дође до брзог сушења и 
„прегоревања“."   Обрачун по м². м2 10   

3 Израда надвратника изнат врата са опшивањем 
пролаза инсталација (прављење физичке 
баријере измеђупростора) од ригипса са 
комплетним монтажним материјалом дебљина 
баријере 10 цм. Плаћа се по м2 баријере. м2 7   

4 Израда оковратника на новим вратима од 
кутијастих челичнихпрофила 30х30 мм 
просећне тежине по вратима 7,5 кг са израдом 
преградних бочних зидова посечно по вратима 
30 цм са обе стране, зид је израђен од ригипса 
(дводтруке плоче) дебљина зида је 15 цм, 
комплет припрема за монтажу врата. Плаћа се 
по месту за врата за које је потребно формирати 
наведену позицију.  ком. 3   

5 Фарбање зидова хола са пуном дисперзијом са 
претходним глетовањем и припремом зидова. 
Боја избор инвеститора. м2 120   

  Израда одбојника по зидовима комуникација 
висине 16 цм дебљине 20 цм на висини коју 
одреди инвеститор. Материјал природно дрво 
лакирано безбојним лаком две руке (тврдоће 
букве или сл.) м1 40   

  ПРИПРЕМА И ОБРАДА ЗИДОВА укупно: 

             
Д ПРЕКОМПОНОВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА   
1 Репарација изолација цеви за пару и за грејање - 

количина се одређује као еквивалент изолације 
цеви од 3". Плаћа се по дужном метру. м1 120    

2 Препакивање електричних каблова, сређивање 
траса каблова и фиксирање у постојећим 
кабловским носачима или на конструкције или 
зид и плафон. Плаћа се у односу 3 м препакован 
кабла као 1 м новог кабла Н2XH 3х1,5, позиција 
подразумева позиционирање каблова за 
осветлење према техничкој документацији 
(места за светиљке + паник светиљке ком. 15) м1 200    

3 Демонтажа вентилационих канала дим. 1000х30 
плаћа се по дужном метру. 

м1 40    
4 Монтажа надградних лед светиљки које 

испоручује наручилац. Формирање отвора 
кружног у лиму мах. 17 цм. ком. 13    
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5 Монтажа уградних лед паник светиљки које 
испоручује наручилац.  ком. 5    

6 Уређење зидног птт ормарића 20 парица у ниво 
зида (уградни) нови орман. ком. 1    

                                                           Укупно Д:  
Е ЗАВРШНИ РАДОВИ   
1 Чишћење простора са естетским корекцијама 

изведених радова. Формирати упутство са 
цртежима на зиду за демонтажу плафона и 
окачити пластифицирану верзију А3 на зид. 
Достава атестног материјала за уграђену 
опрему. Записничка предаја изведених радова. ком. 1    

                                                           Укупно Е:  
  

 
 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ЗАНАТСКИХ РАДОВА  

А СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ  
Б ГРАЂЕВИНСКА БРАВАРИЈА                                                        
В ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ  
Г ПРИПРЕМА И ОБРАДА ЗИДОВА  
Д ПРЕКОМПОНОВАЊЕ ПОЗИЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА  
Е ЗАВРШНИ РАДОВИ  
  УКУПНО :  

 ПДВ 20%  
 УКУПНО СА ПДВ -ом:  

 

VI. 
ВЕШЕРАЈ - ПРИРОДНА ВЕНТИЛАЦИЈА ПРОСТОРА И ТЕРМИЧКА ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВНЕ МРЕЖЕ И 
РАЗДЕЛНИКА 

R.broj 
Opis pozicije jed. 

mere 
količina cena ukupno 

  

Циљ извођења природне вентилације простора 
је да се умањи температура ваздуха (који се 
концентрише у горњим слојевима испод 
плафона) природним одводима. Радови се 
односе на високе просторе у објекту, поткровља 
косих кровова, цевну мрежу кондеза и 
разделник паре. Радове извести према 
правилима струке према врстама радова. 
Спољни радови морају да омогуће 
водозаптивеност извода на кровним равнима.         

1 Штемовање правоугаоног отвора на верикалном 
зиду са монтажом вентилационе жалузине са 
обрадом отвора око уграђене жалузине. 
Жалузину доставља наручилац. Дебљина зида 
до 30 цм. Плаћа се по отвору.                                        

1.1 Жалузина дим. 650х260 мм (отвор 620х220) ком. 2   

1.2 Жалузина дим. 350х260 мм (отвор 320х220) ком. 3   
2 Израда отвора на кровним површинама са 

лексаном у највисочијој зони са отвором на 
заштитној мрежи за постављање одушка за 
природну вентлацију просечна величина отвора 
је 300х200 мм. После монтаже одушка извршити 
опшивање продора са лимом у виду за         
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спречавање продора воде испод лексана                
(висине до 20 цм) и дихтовање отвора око 
постављеног канала. 

2.1 Правоугаони одвод од лима  ком. 1   

2.2 Кружни одвод Ф 125 мм ком. 2   
3 Штемовање правоугаоног отвора на верикалном 

зиду са монтажом вентилационе цеви са 
обрадом отвора око уграђене цеви. Дебљина 
зида до 30 цм. Плаћа се по изведеним склопу за 
вентилацију једног сегмента испод крова са два 
отвора у зиду.       

3.1 
Цеви Ф125мм са 4х кривином 45º дужина 
укупног склопа до 3 м, по два отвора по склопу ком. 2   

4 Смеса КОРУНД - АНТИКОР у канти од 25 литара 
за термичку изолацију цевне мреже кондеза и 
разделника, са наношењем према упутству 
произвођача. ком. 1    

5 Чишћење и одвожење шута ситне корекције  Пауш. 1    

 
УКУПНО без ПДВ-а  

 
ПДВ  

 
УКУПНО  

 

 
Упутство:     
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Цене се исказују у 
динарима.  
   

Место и датум:               М.П.                            Потпис понуђача: 
   

 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 I. КАРТОТЕКА-АМБУЛАНТА                             

II. ПУЛТ У ТРАНСФУЗИЈИ 

 III. ВЕНТИЛАЦИЈА ЛЕКАРСКЕ СОБЕ 

 IV. РЕПАРАЦИЈА ПОДОВА ИНТЕЗИВНА НЕГА                            

V. РЕПАРАЦИЈА ХОЛА ИСПРЕД СТЕРИЛИЗАЦИЈЕ 

 VI. ВЕШЕРАЈ - ПРИРОДНА ВЕНТИЛАЦИЈА 
ПРОСТОРА И ТЕРМИЧКА ИЗОЛАЦИЈА ЦЕВНЕ 
МРЕЖЕ И РАЗДЕЛНИКА 

 

 
УКУПНО без ПДВ-а                          

 
ПДВ 20%                          

 
УКУПНО са ПДВ-ом                          
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XI ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕФЕРЕНЦИ (прилог рефрентној листи) 

 
 
Назив Наручиоца 
 

 

Место и адреса Наручиоца: 
 

 

Телефон: 
 

 

Матични број: 
 

 

ПИБ: 
 

 

 
 
 

П О Т В Р Д А* 
 
 
Понуђач ____________________________________________ квалитетно је извршио радове на 
адаптацији и реконструкцији објекта ____________________________________________ и то: 
 

2014. 2015. 2016. 
 

_____________________________ 
динара без пдв-а 

 
_____________________________ 

динара без пдв-а 

 
_____________________________ 

динара без пдв-а 
 
 
Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности бр. 
M17/16 за 2017. годину Наручиоца ГАК ''Народни фронт'' и у друге сврхе се не 
може употребити. 
  
 
 

 
Датум: М.П. Наручилац 

   
 
*Образац потврде је прилог Референтној листи која се штампа на меморандуму 
понуђача и представља списак свих рефрентних наручилаца који су оверили 
потврду. Образац потврде се копира за сваког рефрентног наручиоца посебно. 


