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ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о.                         
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР. 110 

БЕОГРАД 

ВЈН бр. 03/19 

август 2019. године 
 

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту: Закон) и члана 

2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС“, број 86/2015), Одлуци о покретању поступка. 

ИН бр. 556/19 од 24.07.2019. године и Решења о образовању Комисије 

бр. ИН бр. 557/19 од 24.07.2019. године, припремљена је следећа:     

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у поступку јавне набавке ВЈН бр. 03/19 

 

ПОПРАВКА СТАНОВА НА ЛОКАЦИЈИ ПАДИНА  
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ДЕО 1 

 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
(1) Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  

 

Грађевинска дирекција Србије 

Булевар арсенија Чарнојевића 110, Београд     

www.gds.rs 

(2) Врста поступка:  

отворени поступак, јавна набавка није обликована у партије 

  

(3) Предмет јавне набавке:  

 

Поправка станова на локацији Падина - Насеље Браће Јерковић  

 

(4) Опис предмета набавке:  
 
Обухвата поправку станова на локацији Падина - Насеље Браће Јерковић у свему према 
овој Конкурсној документацији. 

(5) Назив и ознака из општег речника набавке:  
 

шифра:  45000000 Грађевински радови  

 

               

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

http://www.gds.rs/
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2) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛAНА  75. 

И ДОДАТНИХ УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

2) 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:  

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији; 

4) потписивањем ове конкурсне документације, односно понуде, понуђач под 

материјалном и кривичном одговорношћу изјављује  да је при састављању понуде 

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. 

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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2) 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 

ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ, ПОСЛОВНОГ И ТЕХНИЧКОГ 

КАПАЦИТЕТА У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

Неопходно је да понуђач раполаже потребним финансијским, техничким и 

кадровским капацитетом. 

2)  2. 1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су:  

1. Да је Понуђач пословао без губитка у 2016., 2017. и 2018. години.  

2. Да је Понуђач у последње 3 (три) године пословао без блокаде рачуна  

3. Да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 20.000.000,00 динара  

/двадесет милиона динара/ у 2018. години. 

Елементи финансијског капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да чланови групе понуђача 

заједно испуњавају услове у погледу укупног прихода из тачке 3, а услове из 

тачке 1 и 2 сваки члан групе понуђача понаособ.  

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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2) 2.2  ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ  

Додатни услови у погледу траженог пословног капацитета су: 
 

1. Да је понуђач у последње 2 године извео грађевинске и/или грађевинско-

занатске и/или инсталатерске радове на изградњи и/или реконструкцији и/или 

санацији и/или адаптацији стамбених објеката и/или стамбено–пословних 

објеката и/или пословних и јавних објеката високоградње  /школе, хотели, 

болнице, домови ученика, домови студената, домови старих лица и управне 

зграде/ укупне вредности од минимум 20.000.000,00 (двадесет милиона) динара 

на дан испостављања окончане или последње привремене ситуације. 

У случају сопственог инвестирања за доказивање вредности изведених радова 

узима се предрачунска вредност из техничке документације потврђене од 

стране техничке контроле.  

2. Да понуђач поседује следеће сертификате квалитета: SRPS ISO 9001, SRPS ISO 

14001, OHSAS 18001 за области из предмета ЈН. 

Елементи пословног капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

Важна напомена: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да услове у погледу 

пословног капацитета испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

 

Место и датум: 

 
М.П. 

Понуђач: 

 

_________________  _________________ 
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2) 2.3  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

Додатни услови у погледу траженог кадровског капацитета су: 

Да Понуђач поседује следећи кадровски капацитет, имајући у виду предмет јавне 

набавке и његову вредност: 

2) 2.3.1 Инжењери са важећом лиценцом ИКС и то: 

- минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 400; 

- минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 410 или 411; 

- минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 430; 

- минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 450; 

2) 2.3.2 Неопходно је да Понуђач поседује минимум 10 радно ангажованих лица.  

 

Елементи кадровског капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

Важна напомена:  

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског капацитета 

треба да испуњавају чланови групе понуђача заједно. 
 

 

 

Место и датум: 

 
М.П. 

Понуђач: 

 

_________________  _________________ 
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2) 3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА  

  2) 3. 1 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА ЗА ПРАВНА ЛИЦА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у 

складу са законом. 

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. тачке 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 

тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама. 

Важна напомена:  

Овај образац се потписује уколико је понуђач правно лице. 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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2) 3. 2 ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 

75. ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ КАО ПОНУЂАЧЕ 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 

понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 

одговарајућег регистра; 

2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе 

и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних локалних јавних прихода; 

Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у 

складу са законом. 

Лице уписано у Регистар понуђача у смислу члана 78. Закона није дужно да 

доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. тачке 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 

тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама. 

Важна напомена:  

Овај образац се потписује уколико је понуђач предузетник. 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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2) 4. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА  

ПОНУЂАЧЕ  У  СМИСЛУ  ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

2) 4. 1.  ДОКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА  

Додатни услови у погледу траженог финансијског капацитета су:  

1. Да је Понуђач пословао без губитка у 2016., 2017. и 2018. години  

2. Да је Понуђач у последње 3 (три) године пословао без блокаде рачуна  

3. Да је Понуђач остварио укупан приход од минимум 20.000.000,00 динара  

/двадесет милиона динара / у 2018. години 

Елементи финансијског капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

Докази: 

1.  Извештај о бонитету за јавне набавке БОН - ЈН за 2016., 2017. и 2018. 

годину који издаје Агенција за привредне регистре 

2. Биланс успеха за 2016., 2017. и 2018. годину   

3.  Потврду о броју дана блокаде у последње три године коју издаје Народна 

Банка Србије – Одељење за принудну наплату, која не може бити старија од 

30 дана (рачунајући од дана отварања Понуда). 

Доказима под тачкама 1. и 2. доказује се да је Понуђач пословао без губитка у 

2016., 2017. и 2018. години и да је Понуђач остварио укупан приход од минимум  

20.000.000,00 динара  /двадесет милиона динара/ у 2018. години. 

Доказом под тачком 3. доказује се да је Понуђач у последње 3 (три) године 

пословао без блокаде рачуна. 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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2) 4. 2.  ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

 

Додатни услови у погледу траженог пословног капацитета су: 

 

1. Да је понуђач у последње 2 године извео грађевинске и/или грађевинско-

занатске и/или инсталатерске радове на изградњи и/или реконструкцији 

и/или санацији и/или адаптацији стамбених објеката и/или стамбено–

пословних објеката и/или пословних и јавних објеката високоградње  

/школе, хотели, болнице, домови ученика, домови студената, домови старих 

лица и управне зграде/ укупне вредности од минимум 20.000.000,00 

(двадесет милиона) динара на дан испостављања окончане или последње 

привремене ситуације. 

 

У случају сопственог инвестирања за доказивање вредности изведених 

радова узима се предрачунска вредност из техничке документације 

потврђене од стране техничке контроле.  

 

2. Да понуђач поседује следеће сертификате квалитета: SRPS ISO 9001, SRPS 

ISO 14001, OHSAS 18001 за области из предмета ЈН. 

 

Елементи пословног капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

Докази: 

1. Изјава понуђача (дата под 2) 4. 2. 1. Изјава понуђача Дела 1 ове Конкурсне 

документације). 

2. Потврде Инвеститора (Наручиоца) о изведеним радовима (образац потврде 

дат под 2) 4. 2. 2. Образац потврде о изведеним радовима  Дела 1 ове 

Конкурсне документације)  

У случају сопственог инвестирања Понуђач доставља Потврду о изведеним 

радовима коју издаје Инвеститор (односно Понуђач). За тачност 

информација датих у Потврди о изведеним радовима морално, материјално 

и кривично је одговоран издавалац Потврде. 

3. Неоверене фотокопије сертификата.  

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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2) 4. 2. 1.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА   

 

 

ПОНУЂАЧ__________________________________________________________, 

 

У СМИСЛУ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 

 

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕ 

Да је у последње 2 године извео грађевинске и/или грађевинско-занатске и/или 

инсталатерске радове на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији и/или 

адаптацији стамбених објеката и/или стамбено–пословних објеката и/или 

пословних и јавних објеката високоградње  /школе, хотели, болнице, домови 

ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ укупне 

вредности од минимум 20.000.000,00 (двадесет милиона) динара на дан 

испостављања окончане или последње привремене ситуације и то: 

 

Локација Врста радова  

 

Вредност изведених 

радова (дин.) 

 

Број уговора и 

Инвеститор 

1.   

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

3.   

 

 

 

 

 

 

4.   
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Локација Врста радова  

 

Вредност изведених 

радова (дин.) 

 

Број уговора и 

Инвеститор 

5.   

 

 

 

 

 

 

6.   

 

 

 

 

 

 

7.   

 

 

 

 

 

 

8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важне напомене: 

Уколико се ради о заједничкој понуди потребно је да услове у погледу 

пословног капацитета испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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2) 4. 2. 2.  ОБРАЗАЦ МОДЕЛА ПОТВРДЕ О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

   

НАЗИВ ИНВЕСТИТОРА (НАРУЧИОЦА):_________________________________ 

СЕДИШТЕ_____________________________________________________________ 

АДРЕСА:_______________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН:_____________________________________________________________ 

МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________________ 

ПИБ:__________________________________________________________________ 

 
ИНВЕСТИТОР (НАРУЧИЛАЦ) 

_______________________________________ издаје 
 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 
____________________________________________________________________ 

 (уписати назив и седиште понуђача) 

у последње 2 године извео грађевинске и/или грађевинско-занатске и/или 

инсталатерске радове на изградњи и/или реконструкцији и/или санацији и/или 

адаптацији стамбених објеката и/или стамбено–пословних објеката и/или 

пословних и јавних објеката високоградње  /школе, хотели, болнице, домови 

ученика, домови студената, домови старих лица и управне зграде/ укупне 

вредности од .........……….................. динара. 
 

1. по Уговору бр. ............................................ од ..........……….................... године, радови 

изведени у периоду од ..................... до ...................., вредност ....................................... динара 

2. по Уговору бр. ............................................ од ..........……….................... године, радови 

изведени у периоду од ..................... до ...................., вредност ....................................... динара  

3. по Уговору бр. ........................................... од ..........……….................... године, радови 

изведени у периоду од ..................... до ...................., вредност ....................................... динара 

4. по Уговору бр. ............................................ од ..........……….................... године, радови 

изведени у периоду од ..................... до ...................., вредност ....................................... динара 

Потврда се издаје на захтев Понуђача ........……….....................……….................…................. 

ради учешћа у јавној набавци и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

 
У .............................                                   

                                                     М.П.                                               Законски заступник 

                                                                                                  Инвеститора (Наручиоца) радова 

 

 

Дана .............................                                                                 ............................................... 

 

 
НАПОМЕНА: Образац потврде се доставља од сваког инвеститора (наручиоца) Понуђача. 

Овај образац из Конкурсне документације се може копирати. 
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2) 4. 3.  ДОКАЗИВАЊЕ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА  

Додатни услови у погледу траженог кадровског капацитета су: 

Да Понуђач поседује следећи кадровски капацитет, имајући у виду предмет јавне 

набавке и његову вредност: 

2) 4.3.1 Инжењери са важећом лиценцом ИКС и то: 

- минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 400; 

- минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 410 или 411; 

- минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 430; 

- минимум 1 инжењера са важећом лиценцом ИКС бр. 450; 

2) 4.3.2 Неопходно је да Понуђач поседује минимум 10 радно ангажованих лица.  

 

Елементи кадровског капацитета су одређени с обзиром на обим и вредност 

предмета јавне набавке. 

Докази: 

- Фотокопије важећих лиценци  

- Фотокопије Потврда о важењу лиценци ИКС 

- Доказе о радном ангажовању лица за која су достављене лиценце (пријаве 

надлежном фонду и уговори о радном ангажовању у складу са законом 

којим се уређују радни односи) 

- Извод из појединачне пореске пријаве за месец мај 2019. године са 

прегледом свих радно ангажованих као доказ о броју радно ангажованих, 

као и достављањем Уговора о радном ангажовању за лица која нису 

евидентирана у наведеној појединачној пореској пријави. 

Уколико се ради о заједничкој понуди услове у погледу кадровског капацитета 

треба да испуњавају чланови групе понуђача заједно. 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ (У ДАЉЕМ 

ТЕКСТУ: УПУТСТВО) САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ О ЗАХТЕВИМА 

НАРУЧИОЦА У ПОГЛЕДУ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ, КАО И УСЛОВЕ ПОД 

КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Напомена: На све што није предвиђено овом конкурсном документацијом 

примењују се одредбе Закона,  других одговарајућих закона и прописа који 

уређују материју јавних набавки, односно закона, прописа и техничких 

стандарда који се односе на сам предмет ове јавне набавке. 

3) 1.  Језик понуде и понуде лица која имају седиште у другој држави 

Понуде се подносе на српском језику.  

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

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште 

у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач 

доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

3) 2.  Попуњавање и овера понуде 

 Понуда се обавезно попуњава на веродостојним примерцима Конкурсне 

документације. У случају исправљања грешака коју је начинио понуђач при 

попуњавању, понуђач мора јасно прецртати текст и изнад тога написати 

исправан текст оверен парафом лица које је потписало понуду.  

Уколико је текст понуде неуредно попуњен, нејасан, цифре и текст нечитки, 

понуда ће се одбити као неуредна. 

 Овлашћено лице понуђача мора посебне обрасце из Конкурсне документације 

да потпише на сваком предвиђеном месту у Конкурсној документацији. 

Употреба печата није обавезна, те с тога и на местима у Конкурсној 

документацији где је остављено место за печат (М.П.) стављање печата није 

обавезно. 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти, 

тако да се при њеном отварању може проверити да ли је коверта онаква каква 

је предата. 

 Потребно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у 

целину тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови. 
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 Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације 

доставити у затвореној коверти на адресу: Грађевинска дирекција Србије 

д.о.о, Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, са назнаком: „Понуда 

за јавну набавку у отвореном поступку ВЈН бр. 03/19 – НЕ ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача. 

 Конкурсна документација је доступна на интернет страни наручиоца и 

Порталу јавних набавки. 

3) 3.  Партије 

Јавна набавка није обликована у  партије. 

3) 4.  Понуда са варијантама 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 

3) 5.   Измена, допуна или опозив понуде 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, на исти начин на који је поднео понуду, са обавезном назнаком да је у 

питању измена, допуна или опозив понуде.   

3) 6.   Забрана учествовања у више понуда 

1. Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

2. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвршилац, нити да учествује у 

више заједничких понуда. 

Напомена: Под терминима „Извршилац“ и „Извођач“ у смислу ове јавне набавке 

подразумевају се лица којима ће бити додељен уговор о овој јавној набавци, 

односно ти термини одговарају термину „Добављач“ из члана 3. став 1.  тачка 7. 

Закона о јавним набавкама. 

3) 7.   Подизвршиоци/Подизвођачи  

1. Понуђач, уколико ангажује подизвршиоце/подизвођаче, обавезан је да наведе у 

својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвршиоцу/подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %. 

2. Понуђач је дужан да за подизвршиоце достави доказе о испуњености обавезних 

услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона. 
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3) 8.   Подношење заједничкe понуде 

1. Понуда може бити поднета и као заједничка. Понуђачи су дужни да, уколико 

понуду подносе као заједничку, то наведу у својој пријави попуњавањем 

одговарајућег обрасца из одељка 4. Конкурсне документације.   

2. Саставни је део заједничке понуде je споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 

обавезно садржи податке о:  

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

који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;  

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средствa обезбеђења која су 

предвиђено у овој  конкурсној документацији;  

4) понуђачу који ће издати рачун;  

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;  

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.  

3. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

4. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75, 

став 1, тач 1) до 4) Закона, а додатне услове онако како је дато у овој 

Конкурсној документацији. 

3) 9. Финансијско обезбеђење  

Трошкове издавања банкарских гаранција сноси понуђач. Све Банкарске гаранције 

предвиђене у овој Конкурсној документацији морају имати следеће 

карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на 

први позив; 

 поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, 

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

одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова; 

 ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери 

бонитет те банке код Народне банке Србије или на други начин и у 

зависности од процене бонитета може да не прихвати поднету банкарску 

гаранцију. 

Банкарске гаранције/Средства обезбеђења које/а су обавезни део ове Конкурсне 

документације су: 
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 5% 

понуђене цене без ПДВ. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје 90 дана дуже од дана 
отварања понуда или до успостављања банкарске гаранције за добро и квалитетно 
извршење посла (за изабраног Понуђача). 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 

квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у року 

од десет (10) радних дана од дана увођења Извршиоца у посао, сагласно овој 

Конкурсној документацији. Рок трајања ове Банкарске гаранције је 90 дана дужи од 

дана завршетка уговорених радова. 

Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке Извршилац 

није отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити 

ангажовањем другог извођача и наплатити активирањем банкарске гаранције за 

добро и квалитетно извршење посла. 

Банкарска гаранција за гарантни период 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за гарантни 

период у износу од 5% вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну у року 

од десет (10) радних дана од дана од дана потписивања Записника о коначном 

обрачуну, а пре доставе окончане ситуације. 

Важност ове банкарске гаранције износи 2 године почев од дана издавања Потврде 

о завршетку радова. Дужина трајања гарантног периода износи 2 године почев од 

дана издавања Потврде о завршетку радова.   

3) 10.  Валута  

Цена се у јавној набавци изражава у динарима.  Понуђач може да цену у понуди 

изрази у еврима (EUR), у ком случају се за прерачун у динаре (РСД), користи 

средњи курс Народне Банке Србије важећи на дан кад је започето отварање понуда.  

3) 11.  Начин означавања поверљивих података у понуди  

1. Подаци које понуђач у понуди означи као поверљиве биће коришћени само 

за намене ове јавне набавке и неће бити доступни ниједном лицу изван круга 

лица укључених у поступак јавне набавке код Наручиоца, нити ће бити 

објављени било приликом отварања пријава било у наставку поступка или 

касније. 
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2. Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже податке које 

не садржи ниједан јавни регистар или који на неки други начин нису јавно 

доступни, као и пословне податке који су интерним актима учесника 

означени као поверљиви, а у складу са законом који се уређује пословна 

тајна. Понуђач је дужан да сва поверљива документа из достављене 

документације означи у десном горњем углу документа црвеним великим 

словима речју ''ПОВЕРЉИВО'' испод чега мора стајати потпис лица које 

потписује понуду, односно обрасце из ове конкурсне документације.  

3. Уколико се поверљивим сматра само поједини податак у оквиру документа 

достављеног у склопу понуде, такав податак мора бити подвучен црвено, а у 

истом реду, уз десну ивицу документа мора бити исписано црвеним великим 

словима ''ПОВЕРЉИВО'' 

4. Наручилац ће као поверљиве третирати само оне документе и податке у 

оквиру понуде који су означени на напред наведен начин. Наручилац не 

одговара за поверљивост података који нису означени на захтеван начин. 

5. Подаци потребни за оцену понуда у овој јавној набавци не могу бити тајни.  

3) 12.  Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје наручилац 

1. Заинтересовано лице може, у складу са Законом, искључиво у писaном 

облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези 

са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу на евентуално 

уочене  недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 

5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде електронски (mail-ом), 

непосредно или поштом, на адресу Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110, 

Београд, уз напомену ''Објашњења у вези поступка јавне набавке у 

отвореном поступку ВЈН  број 03/19.“ 

2. У случају из претходног става ове тачке Наручилац је дужан да у року од 3 

(три) дана од дана пријема захтева одговор објави на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.   

3) 13.  Додатна објашњења у вези са припремањем понуде која даје понуђач 

1. Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 

помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и 

непосредну контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвршиоца у 

документацију која је доказ за испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке. 

2. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 

понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, 

односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или 

неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако 

другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.  
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3) 14.  Исправка рачунских грешака 

1. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања понуда.  

2. У случају разлике између јединичних цена и укупне цене, меродавна је 

јединична цена.  

3. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

3) 15.  Увид у документацију од стране понуђача после отварања понуда 

1. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном 

поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно 

одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев 

Наручиоцу.  

2. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у 

документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца 

захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да 

заштити податке о поверљивости у складу са чланом 14. Закона. Неће се 

сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за рангирање понуде. 

3) 16.  Начин комуникације у јавној набавци 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно 

путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране 

Наручиоца на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

Електронска адреса Наручиоца је office@gds.rs.  

3) 17.  Критеријум за доделу уговора  

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  

У случају исте понуђене цене, предност има Понуђач чији је рок за 

завршетак радова најкраћи.  

3) 18.  Накнада за коришћење патената  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине сноси Понуђач. 

 

 

mailto:office@gds.rs
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3) 19.  Захтев за заштиту права 

Захтев за заштиту права из члана 148. Закона може да поднесе понуђач, 

односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона 

(у даљем тексту: подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права може се поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим ако 

законом није другачије одређено. Захтев за заштиту права којим се оспорава 

врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 

документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда,  

без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу 

са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке 

и неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права 

којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о 

обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  Захтевом за 

заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 

149. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре 

истека тог рока. Подносилац захтева за заштиту права из члана је дужан да 

на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у Законом (члан 156.) 

прописаном  износу.  Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. Закона, 

прихватиће се:  Потврда о извршеној уплати републичке административне 

таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама, која садржи следеће: 

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

- да представља доказ о извршеној уплати републичке административне 

таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе 

реализована и датум када је уплата таксе реализована); 

- износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама чија се уплата 

врши; 

- број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

- шифру плаћања: 153 или 253; 

- позив на број: ВЈН 03/19; 
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- сврха: ЗЗП;  број или  другa  ознакa јавне набавке на коју се односи 

поднети  захтев за заштиту права, као и назив наручиоца; 

- прималац : буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 

којег је извршена уплата таксе; 

- потпис овлашћеног лица Банке; 

- налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и 

печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте 

елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца 

захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 

административне таксе. 

 

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ВЈН 03/19   

 
4) 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

Напомене:  

- Сваки од понуђача из групе понуђача из заједничке понуде обавезан је да 

достави податке у свему према наведеном обрасцу. Уколико понуда није 

заједничка, понуђач попуњава само један од приложених образаца.  

- Образац се може копирати. 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА _________________________________________ 

 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА: _________________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _________________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:__________________________ 

 

ТЕЛЕФОН:___________________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_________________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: _________________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: ________________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: ______________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ____________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:____________________ 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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4) 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВРШИОЦУ/ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

Напомене:  

- Образац попуњава и понуђач и подизвршилац/и. За тачност података 

гарантује Понуђач, односно солидарно понуђачи из групе понуђача.  

- Образац се може копирати. 

 
НАЗИВ ПОДИЗВРШИОЦА _____________________________________ 

 

АДРЕСА  _____________________________________________________ 

 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: _____________________________________________ 

 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:____________________ 

 

ТЕЛЕФОН:_______________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФАКС:_____________________________________________________ 

 

ПОРЕСКИ БРОЈ: _______________________________________________ 

 

МАТИЧНИ БРОЈ: ______________________________________________ 

 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: _________________________________________ 

 

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА: ________________________________________ 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 

 

Место и датум: М.П. 
Подизвршилац/ 

Подизвођач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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4) 3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

 

1. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана 

отварања понуде. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, 

понуда ће бити одбијена због битног недостатка. 

 

2. Наручилац може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који 

прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

3. Рок важења понуде је _______________ календарских дана од дана отварања 

понуде. 

 

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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4) 4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - ЦЕНА, НАЧИН ПЛАЋАЊА, АВАНС И РОК  

Укупно понуђена вредност износи: 

 

Укупна цена:                                                                                    динара без ПДВ 

словима: _____________________________  динара 

 

Цена је фиксна и изражена у динарима без ПДВ-а. 

ПДВ ће се обрачунавати сагласно Закону о ПДВ-у ("Сл. Гласник РС", бр. 84/2004, 

86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 

83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017 и 113/2017). 

Плаћање се врши по испостављеним месечним ситуацијама и окончаној ситуацији. 

Аванс није предвиђен. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана  

на  основу  елемената датих у Делу 3. Конкурсне документације за јавну набавку 

ВЈН 03/19, као и свих осталих елемената датих у овом уговору и Конкурсној 

документацији за јавну набавку ВЈН 03/19. 

У цену су укључени: цена материјала, радне снаге, механизације и средстава за рад, 

унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење 

целокупних радова, материјала и опреме, гаранције, сви привремени радови 

потребни за извођење радова који су предмет овог уговора, организације извршења 

уговореног посла, спровођење мера ХТЗ и мере заштите животне средине, 

градилишних прикључака, утрошених енергената (вода, ел. енергија, природан гас 

…), припремних и завршних радова, режијски и сви други трошкови који се јаве 

током извршења посла и који су потребни за извршење посла.  

Рок за завршетак радова износи ______________ календарских дана, од дана 

увођења Извршиоца у посао. 

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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4) 5. ПОДАЦИ О ПРОЦЕНТУ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ПОВЕРИТИ ПОДИЗВРШИОЦУ, КАО И ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ 

ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВРШИОЦА 

 
1. Проценат  укупне вредности јавне набавке  који се поверава подизвршиоцу 

износи ______ %, односно _________________ динара. 

 

2. Део предмета набавке који ће извршити преко подизвршиоца јесте  

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Напомене:  

 Наведени проценат не може бити већи од 50% од укупне вредности 

јавне набавке. Морају се прецизирати радови по позицијама које изводи 

сваки поједини подизвршилац. 

 Овај образац се може фотокопирати, уколико нема довољно места за 

његово попуњавање. 

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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4) 6.  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СМИСЛУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

Под материјалном и кривичном одговорношћу понуђач изјављује да је приликом 

сачињавања ове понуде поштовао обавезе које проистичу 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. 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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5) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

Понуђена цена износи: 

 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

 

Цена је фиксна и изражена у динарима без ПДВ-а. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана  

на  основу  елемената датих у Делу 3. ове Конкурсне документације, као и свих 

осталих елемената датих у овој Конкурсној документацији. 

У цену су укључени: цена материјала, радне снаге, механизације и средстава за рад, 

унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење 

целокупних радова, материјала и опреме, гаранције, сви привремени радови 

потребни за извођење радова који су предмет овог уговора, организације извршења 

уговореног посла, спровођење мера ХТЗ и мере заштите животне средине, 

градилишних прикључака, утрошених енергената (вода, ел. енергија, природан гас 

…), припремних и завршних радова, режијски и сви други трошкови који се јаве 

током извршења посла и који су потребни за извршење посла.  

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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5) 1. ОБРАЗАЦ ЦЕНА ЗА РАДНУ СНАКУ ПО ГРУПАМА: 

 

- радник   II групе............................................................ дин/час 

 

- радник   III групе........................................................... дин/час 

 

- радник   IV групе........................................................... дин/час 

 

- радник   V групе............................................................ дин/час 

                       

- радник   VI групе.......................................................... дин/час 

 

- радник  VII групе.......................................................... дин/час 

 

- радник   VIII групе.......................................................  дин/час 

 

- радник   IX групе........................................................... дин/час 

 

- одг. извођач (извршилац) ВСС................................... дин/час 

 

Фактор режијских трошкова је .................................................. 

 

Упутство: Све цене из обрасца за радну снагу дати без урачунатог ПДВ-а.  

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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6) МОДЕЛ УГОВОРА 

(попуњава понуђач) 

 
Уговорне стране:  

 

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. 

Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 110 

(у даљем тексту: Наручилац) 

коју заступа директор Др Небојша Шурлан,  

са једне стране 

 

и 

 

са друге стране _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(назив и седиште/а понуђача, односно групе понуђача) 

(у даљем тексту: Извршилац) 

а кога заступа директор (овлашћено лице) _________________________________ 

 

 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА:  
 

Поправка станова на локацији Падина - Насеље Браће Јерковић  

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  

Уговорне стране сагласно констатују: 

1. да је Наручилац спровео јавну набавку у отвореном поступку ВЈН 03/19; 

2. да је Извршилац, у поступку јавне набавке ВЈН 03/19, доставио понуду која 

је код Наручиоца заведена под бр._______ од ________ године; 

3. да је Наручилац својом Одлуком о додели уговора о јавној набавци ВЈН 

03/19 прихватио понуду Извршиоца. 

ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

Члан 2. 

Све речи и изрази у овом Уговору дефинисани су у Делу 2 Услови за уговарање - 

Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 03/19 – Речник термина, изузев 

када смисао текста захтева другачије. 
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ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ ДОКУМЕНАТА 

Члан 3. 

Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

1. Уговор 

2. Део 1 Конкурсне документације 

3. Део 2  Конкурсне документације 

4. Део 3  Конкурсне документације 

5. Друга документација оверена од стране Наручиоца и Извршиоца а у вези са 

предметом јавне набавке. 

Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и 

модификују. 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 4. 

Наручилац уступа, а Извршилац се обавезује да пружи услугу поправке станова на 

локацији Падина - Насеље Браће Јерковић у свему сагласно Конкурсној 

документацији Наручиоца за јавну набавку под ознаком ВЈН  03/19. 

Извршилац прихвата да радном снагом, механизацијом и опремом коју сам 

обезбеђује, изврши све уговорне обавезе, у свему сагласно Конкурсној 

документацији, својој понуди  и овом уговору. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

Члан 5. 

Извршилац ће, без посебних трошкова по Наручиоца, извршити све припремне, 

завршне и друге радове, који се не наводе одвојено, али су неопходни за извршење 

уговореног посла и функционалност изведених радова. 

Члан 6. 

Потписом Уговора Извршилац  потврђује да је упознат са свим битним елементима 

и описима потребним за извршење свих  уговорених обавеза, те не може накнадно 

истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или 

продужетак рока завршетка уговорених обавеза. 

Извршилац се обавезује да све уговорене обавезе изврши квалитетно и у 

уговореном року, у свему сагласно условима Конкурсне документације за јавну 

набавку ВЈН 03/19, законима, техничким прописима, стандардима и правилима 

струке. 

Извршилац  је одговоран за квалитет изведених радова и квалитет материјала, 

помоћних грађевинских материјала и опреме. 
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Недостатке који се појаве у току извођења радова, Извршилац ће отклонити 

благовремено, тако да тиме не омета динамику извођења радова. 

Извршилац  преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења до 

примопредаје. Уколико у том времену дође до било какве штете околним објектима 

и стварима, Извршилац  ће о свом трошку отклонити насталу штету на такав начин 

да изведени радови приликом примопредаје буду у потпуности у складу са 

одредбама овог уговора. 

Извршилац  је у обавези да учествује у коначном обрачуну и примопредаји радова. 

Извршилац је обавезан да на градилишту предузме све прописане мере безбедности 

и здравља на раду. 

Све обавезе Извршиоца детаљно су описане у Делу 2 Конкурсне документације за 

јавну набавку ВЈН 03/19. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 

Наручилац се обавезује да Извршиоца уведе у посао писаним Налогом. 

Наручилац је обавезан да врши плаћања Извршиоцу у свему сагласно овом уговору 

и Конкурсној документацији ВЈН 03/19. 

Све обавезе Наручиоца детаљно су описане у Делу 2 Конкурсне документације за 

јавну набавку ВЈН 03/19. 

 

ЦЕНА  

Члан 8. 

Укупно уговорена вредност износи: 

 

Укупна цена:  _____________________динара без ПДВ 

словима:_____________________________ динара 

 

Цена је фиксна и изражена у динарима без ПДВ-а. 

ПДВ ће се обрачунавати сагласно Закону о ПДВ-у ("Сл. Гласник РС", бр. 84/2004, 

86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 

83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017 и 113/2017). 

Аванс није предвиђен. 

Стварна вредност изведених радова добија се као збир производа стварно 

изведених количина радова и уговорених јединичних цена. 

Плаћање се врши по испостављеним месечним ситуацијама и окончаној ситуацији. 
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Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана  

на  основу  елемената датих у Делу 3. Конкурсне документације за јавну набавку 

ВЈН 03/19, као и свих осталих елемената датих у овом уговору и Конкурсној 

документацији за јавну набавку ВЈН 03/19. 

У цену су укључени: цена материјала, радне снаге, механизације и средстава за рад, 

унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење 

целокупних радова, материјала и опреме, гаранције, сви привремени радови 

потребни за извођење радова који су предмет овог уговора, организације извршења 

уговореног посла, спровођење мера ХТЗ и мере заштите животне средине, 

градилишних прикључака, утрошених енергената (вода, ел. енергија, природан гас 

…), припремних и завршних радова, режијски и сви други трошкови који се јаве 

током извршења посла и који су потребни за извршење посла.  

Извршилац својим потписом овог уговора потврђује да упознат са свим 

елементима који се односе на локацију,  њену околину и ограничења и да је 

прикупио све расположиве информације у вези са предметом уговора, да је 

проценио обим и природу рада и материјала потребног за завршетак посла, 

прилазе, смештај који ће му можда бити потребан, постојеће изворе за снабдевање 

електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за 

извођење радова, да је прегледао комплетну Уговорну документацију и да 

уговорени посао може извршити стручно и квалитетно, у уговореном року и за 

Уговорени износ. 

Додатни радови изводиће се у складу са законом и Конкурсном документацијом за 

ВЈН 03/19. 

РЕВИЗИЈА ЦЕНЕ 

Члан 9. 

Цена је фиксна, изражена у динарима и не подлеже обрачуну разлике у цени. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 10. 

Сва плаћања ће се вршити у динарима по испостављеним привременим 

ситуацијама и окончаној ситуацији. 

Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, 

Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу. Привремена ситуација обавезно 

мора да садржи доказ изведених радова оверен од стране Извршиоца и Надзора. 

Доказница за изведене радове су оверени обрачунски листови грађевинске књиге.  
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Збир производа количине изведених радова и уговорених јединичних цена по 

позицијама даје вредност радова изведених по привременим ситуацијама. 

У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Надзор ће 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу 

исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање.  

Наручлац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене месечне ситуације и три (3) 

оверена примерка вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак 

дати Надзору.  

Плаћање по овереним привременим ситуацијама Наручилац ће извршити у року до 

тридесет (30) дана од дана овере истих од стране Надзора. 

Привременим месечним ситуацијама може се фактурисати до 95% вредности 

уговорених радова. 

Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) 

оригиналних и истоветних примерака, Извршилац доставља Надзору на преглед и 

оверу.  

Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова оверен од 

стране Извршиоца и Надзора, за позиције и/или групе радова које обухвата 

окончана ситуација.  

У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације Надзор ће извршити 

преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и свих 

шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу. 

Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу окончане ситуације и три (3) оверена 

примерка вратити Извршиоцу путем Надзора, а један (1) оверен примерак дати 

Надзору.  

Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој 

Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року до тридесет (30) дана од дана 

овере окончане ситуације.  

Потраживања по испостављеним и овереним ситуацијама не могу се уступати 

трећим лицима нити залагати. 

РОК 

Члан 11. 

Рок за извршење уговореног посла износи                                     календарских дана 

од дана увођења Извршиоца у посао. 

Рок је битан елемент уговора и почиње да тече даном увођења Извршиоца  у посао. 
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ДОДАТНИ РАДОВИ 

Члан 12. 

Извршилац прихвата да уколико то буде потребно и поред  радова уговорених овим 

уговором изведе и све додатне радове, а под условима прописаним Законом о 

јавним набавкама и сагласно Делу 2. Конкурсне документације за јавну набавку 

ВЈН 03/19. 

ГАРАНТНИ ПЕРИОД 

Члан 13. 

Гарантни период за изведене радове износи две године, а за уграђену опрему 

према гарантним листовима произвођача и тече од издавања потврде о завршетку 

радова. 

Извођач се обавезује да у гарантном периоду, на писмени захтев Наручиоца, 

отклони све уочене недостатке који су последица уградње неодговарајућих 

материјала или неквалитетно изведених радова. 

У случају да се у току Гарантног периода уоче недостаци који су последица 

уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених радова, Гарантни 

период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто Извршилац 

отклони уочене недостатке. 

УГОВОРНА КАЗНА  
 

Члан 14. 

Извршилац се обавезује да због прекорачења уговорених рокова или неиспуњења 

уговорних обавеза плати Наручиоцу пет промила (5‰) од укупне вредности 

извршеног посла по коначном обрачуну за сваки дан закашњења, с тим да укупан 

износ уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) укупне 

вредности извршеног посла по коначном обрачуну.  

Уколико из било којих разлога уговорне стране не сачине коначни обрачун, 

Извршилац се обавезује да због прекорачења уговореног рока или неиспуњења 

уговорних обавеза плати Наручиоцу пет промила (5 ‰) од укупне вредности 

извршеног посла за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не 

пређе десет процента 10% (десет процената) укупне вредности извршеног посла. 

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог 

испуњавања уговорених обавеза Извршиоца већа од уговорених пенала, Наручилац 

ће захтевати, поред уговорених пенала, накнаду штете која прелази износ уговорне 

казне. 
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СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 15. 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави: 

Банкарску гаранцији за добро и квалитетно извршење посла  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 

квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у року 

од десет (10) радних дана од дана увођења Извршиоца у посао, сагласно овој 

Конкурсној документацији. Рок трајања ове Банкарске гаранције је 90 дана дужи од 

дана завршетка уговорених радова. 

Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке Извршилац 

није отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити 

ангажовањем другог извођача и наплатити активирањем банкарске гаранције за 

добро и квалитетно извршење посла. 

Банкарску гаранцију за гарантни период 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за гарантни 

период у износу од 5% вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну у року 

од десет (10) радних дана од дана од дана потписивања Записника о коначном 

обрачуну, а пре доставе окончане ситуације. 

Важност ове банкарске гаранције износи 2 године почев од дана издавања Потврде 

о завршетку радова. Дужина трајања гарантног периода износи 2 године почев од 

дана издавања Потврде о завршетку радова. 

Трошкове издавања банкарских гаранција сноси Извршилац.  

Све Банкарске гаранције морају бити неопозиве, безусловне и плативе на први 

позив. 

ГРУПА ПОНУЂАЧА  

Члан 16. 

Извршилац је уз своју понуду доставио Наручиоцу Споразум заведен код водећег 

члана Групе понуђача  Извршиоца под  бр. _________ од _________ године, којим 

се регулише  међусобни однос  његових чланова (групе), а у вези извршења обавеза 

из овог уговора, у свему сагласно Конкурсној документацији за јавну набавку ВЈН 

03/19 и Закону. 

Чланови Групе Понуђача су: 

1._________________________________________________  (назив и седиште) 

2._________________________________________________  (назив и седиште) 

3._________________________________________________  (назив и седиште) 
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4._________________________________________________  (назив и седиште) 

5. _________________________________________________  (назив и седиште) 

6._________________________________________________  (назив и седиште) 

7. _________________________________________________  (назив и седиште) 

У Споразуму из претходног става овог члана уговорено је: 

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за подношење понуде и заступање 

групе понуђача у јавној набавци Наручиоца  ВЈН 03/19: 

_____________________________________ (име и презиме) 

да је лице овлашћено од стране групе понуђача за потписивање овог уговора: 

_____________________________________ (име и презиме) 

 

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача дати Наручиоцу Банкарске 

гаранције у складу са овим уговором: 

_____________________________________(назив и седиште члана групе понуђача)  

да је члан групе понуђача који ће у име групе понуђача доставља рачуне:  

_____________________________________ (назив и седиште члана групе понуђача)  

да је лице овлашћено за комуникацију са Наручиоцем: 

_____________________________________ (име и презиме) 

да је рачун преко кога Наручилац врши плаћање групи понуђача:  

Рачун бр. ___________________________________ који се води код пословне банке 

__________________________________________________________________. 

Група Понуђача је према Наручиоцу неограничено солидарно одговорна за 

извршење свих обавеза преузетих овим уговором.  

Члан групе понуђача _____________________________________ (назив и седиште) 

је одговоран за следеће услуге/радове:_______________________________________ 

што износи %: __________ 

Члан групе понуђача _____________________________________ (назив и седиште) 

је одговоран за следеће услуге/радове:_______________________________________ 

што износи %: __________ 

Члан групе понуђача _____________________________________ (назив и седиште) 

је одговоран за следеће услуге/радове:_______________________________________ 

што износи %: __________ 

Члан групе понуђача _____________________________________ (назив и седиште) 

је одговоран за следеће услуге/радове:_______________________________________ 

што износи %: __________. 
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Члан групе понуђача _____________________________________ (назив и седиште) 

је одговоран за следеће услуге/радове:_______________________________________ 

што износи %: __________. 

Члан групе понуђача _____________________________________ (назив и седиште) 

је одговоран за следеће услуге/радове:_______________________________________ 

што износи %: __________. 

Члан групе понуђача _____________________________________ (назив и седиште) 

је одговоран за следеће услуге/радове:_______________________________________ 

што износи %: __________. 

________________________________________________________________________ 

Члан групе понуђача који комуницира са Наручиоцем је:  

_______________________________________________________  (назив и седиште). 

НАПОМЕНА:  

Овај члан Модела уговора попунити само уколико је Извршилац Група понуђача. 

 

ПОДИЗВРШИОЦИ/ПОДИЗВОЂАЧИ 

Члан 17. 

Подизвршиоци су: 

1. _______________________________ (назив и седиште) 

2. _______________________________  (назив и седиште) 

3. _______________________________  (назив и седиште) 

4. _______________________________  (назив и седиште) 

5. _______________________________  (назив и седиште) 

6. _______________________________  (назив и седиште) 

7. _______________________________  (назив и седиште) 

 

Подизвршилац 1.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 2.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 3.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 
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Подизвршилац 4.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 5.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 6.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Подизвршилац 7.  :_______________________________________________________ 

врши следеће услуге/радове: ______________________________________________ 

што износи %: __________. 

Проценат вредности радова који је поверен подизвршиоцима износи укупно  

_______ % укупне вредности радова. 

НАПОМЕНА:  

Овај члан Модела уговора попунити само уколико је део јавне набавке Извршилац 

поверио Подизвршиоцима/Подизвођачима. 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 18. 

Наручилац има право да једнострано раскине Уговор уколико је над Извршиоцем 

покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извршилац пренесе или 

уступи Уговор, без сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је 

Извршилац: 

- без разумног оправдања пропустио да почне извршење уговорних обавеза 

или задржава њихово  напредовање након истека петнаест (15) дана од дана 

добијања писаног упозорења Наручиоца; 

- упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 

извршава уговрне обавезе  у складу са Конкурсном документацијом за ВЈН 

03/19, и/или стално и/или свесно занемарује да извршава своје обавезе; 

- пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и отклони 

уочени недостатак што утиче на правилно извођење радова и уговорени рок; 

- без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 

- пропустио да достави тражене гаранције, на начин и у роковима 

дефинисаним Конкурсном документацијом за ВЈН 03/19; 
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- својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране Нарзора 

/Наручиоца, и других разлога предвиђених прописима којима је регулисана 

предметна материја и Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 

03/19; 

- дуже од 30 дана је инсолвентан, рачунајући од дана закључења овог уговора. 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај Уговор из било кога од наведених 

разлога у овом члану, Извршилац нема право да потражује било какав вид накнаде 

штете од Наручиоца. 

Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану из овог уговора решавају 

споразумно преко својих овлашћених представника. 

У случају да се примена и тумачење одредби овог уговора не могу решити на начин 

дефинисан у претходном ставу, уговара се надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 20. 

За све што није регулисано овим уговором и Конкурсном документацијом за јавну 

набавку ВЈН 03/19, примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона 

о јавним набавкама, Закона о планирању и изградњи и других прописа којима је 

регулисана материја овог уговора. 

Члан 21. 

Овај уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних и равноправних примерака, од којих 

по 4 (четири) задржава свака уговорна страна. 

 

 

Извршилац:  Наручилац: 

_________________  _________________ 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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7)  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 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 у обавези да Понуђачу надокнади трошкове прибављања средстава 

обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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8) ИЗЈАВА О НEЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

Овим изјављујем и потврђујем под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу да је Понуђач ______________________________________________ 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

Важне напомене:  

 У случају постојања основане сумње у истинитост Изјаве о независној 

понуди, Наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може 

понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је Понуђач, односно заинтересовано 

лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

 Ова страна Конкурсне документације може се копирати ако понуду подноси 

група понуђача 

 

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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9) КОНТАКТ  НАРУЧИОЦА  
 

Контакт особе Наручиоца су: 

 

Александар Ђинђић, тел. 011/ 320 99 22  и 

Љубомир Булић , тел. 011/ 320 98 21. 

 

радним даном од 09:00 до 15:00 часова. 

 

 

 

Место и датум: М.П. Понуђач: 

 

_________________ 
 

 

_________________ 
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ДЕО 2 

 

УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ 
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С А Д Р Ж А Ј   Д Е Л А   2: 

 

 

2.1.  ОПШТИ УСЛОВИ  
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2.1 ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Општи услови се у потпуности примењују осим уколико није другачије одређено 

Посебним условима и Уговором о извршењу посла. 

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.  ДЕФИНИЦИЈЕ И ТУМАЧЕЊА 

1.1 У овим Општим условима, Тендерској документацији и Уговору речи и изрази 

имају значење наведено у делу Речник термина, ове Тендерске документације, 

изузев када смисао текста захтева другачије. 

1.2 Наслови из ових Општих услова неће бити узимани у обзир приликом тумачења 

Уговора. 

1.3 Речи које су дате у једнини обухватају и множину и обрнуто, тамо где смисао то 

захтева.  Речи које су дате у мушком роду обухватају и женски и обрнуто, тамо где 

смисао то захтева. Речи које представљају лица запослена на и у вези са Извршењем 

посла, обухватају и предузећа која она представљају. 

Члан 2.  ЗАКОН И ЈЕЗИК УГОВОРА 

2.1 Уговор и сва Уговорна документација биће састављени и тумачени из текста на 

српском језику, а сва кореспонденција између учесника у реализацији уговора биће 

такође на српском језику, уколико Посебним условима није одређено другачије. 

2.2 Извршилац је дужан да обезбеди да Извршење посла, који је предмет ове јавне 

набавке, буде у складу са законима, подзаконским актима, прописима о изградњи 

објеката и монтажи опреме, стандардима и правилима струке, и да обештети 

Наручиоца од свих казни и одговорности сваке врсте за кршење било ког закона и 

подзаконског акта, прописа, стандарда или правила које изврши у време Извршења 

посла. 

2.3 Закони и други извори права који ће се примењивати на Уговорну документацију и 

тумачење исте су закони Републике Србије. 

2.4 На овај Уговор не примењују се посебне узансе о грађењу. 

Члан 3. УГОВОРНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПРИОРИТЕТ УГОВОРНИХ 

ДОКУМЕНАТА 

3.1 Уговорну документацију чине следећа документа, наведена по приоритету: 

- Уговор 

- Део 1 Конкурсне документације 

- Део 2 Конкурсне документације 

- Део 3 Конкурсне документације 

- било који други документ оверен од стране Наручиоца и/или Извршиоца, а у 

вези са извршењем посла 
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Сви додаци имају исти приоритет као и документа која они допуњују и модификују. 

3.2 Документа која чине Уговорну документацију треба сматрати међусобним 

објашњењима једног за други.  

Сваку двосмисленост или неслагања у тексту докумената Наручилац ће на захтев 

Извршиоца у писаној форми објаснити, допунити или исправити. 

3.3 Извршилац ће прегледати Уговорну документацију да би се уверио да је Уговорна 

документација у складу са законима и подзаконским актима, прописима, 

стандардима и правилима струке.  

Уколико Извршилац примети да било који део Уговорне документације одступа од 

наведеног у претходном ставу, о томе ће одмах обавестити Наручиоца у писаној 

форми, а пре потписивања Уговора. 

3.4 У случају да су Уговорна документација или инструкције Наручиоца или Надзора        

нејасни Извршиоцу он ће одмах (најкасније у року од 24 часа од уочене нејасноће) о 

томе обавестити Наручиоца и тражити објашњење. Тражено објашњење Наручилац 

ће доставити Извршиоцу у писаној форми, најкасније у року од 5 (пет) дана од 

пријема обавештења. 

Члан 4.   ОБАВЕШТЕЊА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА 

4.1 Сва обавештења, налози, захтеви и потврде које буде давао Наручилац Извршиоцу 

биће у писаној форми, према условима Уговорне документације, достављени 

поштом или предајом на адресу Извршиоца, назначену у Уговору. 

4.2 Сва обавештења, предлоге и захтеве Наручиоцу, Извршилац може доставити: 

- у писаној форми поштом или предајом на адресу Грађевинске дирекције Србије 

Булевар Арсенија Чарнојевића 110, Београд 

- на е-маил адресу: office@gds.rs 

4.3 У случaју да једна Уговорна страна промени адресу на коју се достављају 

обавештења, предлози, захтеви и други дописи/документа обавезна је да у року од 

три (3) дана од дана настанка такве промене обавести у писаној форми другу 

Уговорну страну.  

Члан 5.   НАДЗОР 

5.1 Наручилац обезбеђује Надзор од почетка до завршетка извођења радова. Решења за 

лица која обављају послове Надзора издаће Наручилац.  

Ако Наручилац у току извођења радова замени Надзор, дужан је да одмах, а 

најкасније у року од три (3) дана, о томе обавести Извршиоца у писаној форми. 

5.2 Дужности и овлашћења Надзора утврђени су важећим прописима и овом 

Конкурсном документацијом. 

5.3 Надзор је одговоран Наручиоцу, а његова дужност је да прати и надзире извођење 

радова и радну снагу ангажовану на извођењу радова, проверава исправност 

материјала који треба да се користе и квалитет извођења радова, врши контролу 



Грађевинска дирекција Србије                                                                                                     

 

  
 

Део 2 – Конкурсна документација за ВЈН 03/19                                                               5 / 33 

изведених радова који се према природи и динамици не могу проверити у каснијој 

фази извођења радова и друго сагласно овој Конкурсној документацији.  

Он неће имати овлашћења да ослободи Извршиоца било које дужности или обавезе 

преузете уговором и овом Конкурсном документацијом.  

5.4 Наручилац може у писаној форми пренети на Надзор надлежности и овлашћења која 

припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извршиоца дајући му један примерак 

овлашћења у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној форми или одобрење 

које Надзор буде дао Извршиоцу у границама таквог овлашћења, обавезују и 

Извршиоца и Наручиоца.  

5.5 Надзор може у хитним случајевима, а у сврху заштите живота, материјалних добара 

и радова, наложити Извршиоцу да изведе све радове и предузме све мере које су по 

његовом мишљењу неопходне за отклањање и спречавање опасности, о чему ће 

обавестити Наручиоца у писаној форми. Извршилац је дужан да изврши сваки такав 

налог Надзора.   

5.7 Уколико је Извршилац незадовољан одлуком Надзора, има право да се у писаној 

форми обрати Наручиоцу у року од три (3) дана од дана пријема одлуке Надзора. 

Наручилац може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од три (3) дана 

од дана обраћања Извршиоца. О донетој одлуци Наручилац је дужан да у писаној 

форми обавести Извршиоца. 

Члан 6.   АСИГНАЦИЈА И ЦЕСИЈА 

6.1 Асигнација и цесија врше се по Закону о облигационим односима. Извршилац не 

може, без претходне сагласности Наручиоца у писаној форми, извршити асигнацију 

или цесију за било који износ који је по Уговору доспео или ће доспети. 

Члан 7.   ПОДИЗВОЂАЧИ  

7.1 Извршилац ће бити одговоран за чинидбе, пропусте и немарност било ког 

Подизвршиоца/Подизвођача, његовог одговорног руководиоца, службеника или 

радника, исто као да су то чинидбе, пропусти или немарност Извршиоца, његових 

управника градилишта, службеника или радника.  

Члан 8.   ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

8.1 Наручилац ће Извршиоца увести у посао налогом издатим у писаној форми. 

Извршилац ће, по достављеном налогу Наручиоца уз дужну експедитивност и без 

одлагања  почети извођење радова, а не касније од пет (5) радних дана од дана 

пријема налога у писаној форми.  

8.2 Наручилац обезбеђује Надзор од почетка до завршетка извођења радова. Решења за 

лица која обављају послове Надзора издаће Наручилац. 

8.3 Наручилац је обавезан да врши плаћања Извршиоцу у свему сагласно овој 

Конкурсној документацији. 
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Члан 9.   ЛОКАЦИЈА НА КОЈОЈ СЕ ИЗВОДЕ РАДОВИ 

9.1 Извршилац нема право да локацију на којој изводи радове користи у било које друге 

сврхе осим оних дефинисаних Уговорном документацијом, а које су искључиво у 

вези са извршењем уговореног посла. 

9.2 Уколико на локацији на којој изводи радове постоје материјали, опрема, 

привремени објекти и слично, који су власништво Наручиоца и/или неког другог 

правног и/или физичког лица, Извршилац ће исте чувати без додатне накнаде и 

према њима ће се понашати маниром доброг привредника. 

9.3 Наручилац ће Извршиоцу обезбедити приступ локацији – непокретностима у којима 

се изводе радови. 

Члан 10.  ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

10.1 Извршилац је дужан да све радове изведе квалитетно и у уговореном року у 

свему према налогу који добије од Наручиоца, техничким прописима, 

стандардима и правилима струке. 

10.2 Извршилац је дужан да, без посебних трошкова по Наручиоца, изврши све 

припремне радове, који се не наводе одвојено, али су неопходни за реализацију 

уговореног посла. 

10.3 Извршилац је дужан да радове изводи стручно и квалитетно и са дужном 

пажњом.  

10.4 Извршилац је одговоран за квалитет изведених радова и квалитет материјала и 

опреме коју уграђује. 

10.5 Извршилац је дужан да недостатке који се појаве у току извођења радова 

благовремено отклони. 

10.6 Извршилац преузима пуну одговорност за радове од почетка њиховог извођења 

до примопредаје. Уколико у том времену дође до било какве штете околним 

објектима и стварима, Извршилац ће о свом трошку отклонити насталу штету. 

10.7 Извршилац ће обезбедити све потребне услове и сагласности и платити све 

обавезе, накнаде и таксе које треба платити, по прописима важећим у Републици 

Србији, ради обављања радова или транспорта и одлагања материјала на 

прописано место, односно које треба платити према одредбама и прописима 

надлежним органима или другим правним лицима/установама чија су имовина и 

права угрожена или могу бити угрожена радовима на било који начин. 

10.8 Извршилац ће обезбедити: контролу над подизвођачима, радном снагом, 

материјалима, опремом за извођење и све остало (било да је привремене или 

сталне природе) неопходно за извођење и завршетак радова који су предмет ове 

Конкурсне документације све док потреба за тим постоји или проистиче из 

уговора. 

10.9 Извршилац ће припремити и доставити Наручиоцу документацију у вези са 

извођењем радова која ћњ Наручиоцу омогућити да прати да ли се радови изводе 

у складу са уговором и овом Конкурсном документацијом. 
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10.10 Ниједан изведени рад неће се покрити без претходног прегледа и пријема од 

стране Надзора. Извршилац ће обезбедити Надзору могућност испитивања и 

мерења обима изведених радова пре него што се изведени радови покрију или 

уклоне. Извршилац ће на време обавестити Надзор када је неки изведени рад 

спреман за преглед и пријем, као и за испитивање, а Надзор ће поступити по 

пријему таквог обавештења најкасније у року од једног (1) дана у циљу 

испитивања и премеравања таквог изведеног рада.  

Уколико Извршилац изврши покривање било којих изведених радова без 

претходног обавештења, пријема и прегледа од стане Надзора, Надзор може 

издати налог Извршиоцу да изврши откривање изведених радова у циљу 

обављања прегледа и испитивања. После обављених прегледа и испитивања 

Извршилац је дужан да поправи откривана места. Све трошкове таквих отварања 

и затварања сносиће Извршилац. 

10.11 Извршилац је обавезан да чува уговорну документацију као и документацију 

доказа квалитета и исту учини доступном Надзору или другом лицу које 

Наручилац овласти у писаној форми. 

10.12 Извршилац ће извести и одржавати радове у складу са уговором и строго ће се 

придржавати инструкција и упутстава Надзора које овај даје за било које чињење 

у оквиру својих овлашћења, изузев у случају да је то супротно законској 

регулативи или физички немогуће. Сматраће се да је Извршилац прихватио 

упутства Надзора или Наручиоца уколико не уложи приговор у року од три (3) 

дана од пријема упутстава. 

10.13 Извршилац је дужан да решењем именује одговорног/не извођача/е радова који и 

обезбеди им примерак уговора о грађењу и ове Конкурсне документације. 

Наручилац може да захтева од Извршиоца да са посла одстрани било које лице 

које је запослио Извршилац, а које се не понаша професионално, није 

компетентно или занемарује своје дужности. За свако на тај начин удаљено лице 

Извршилац мора обезбедити одговарајућу замену. 

10.14 Извршилац ће предузети све прописане хигијенско-техничке и противпожарне 

мере заштите, мере заштите на раду и мере заштите животне средине и сходно 

томе обезбедити, током извођења радова, мере личне и опште заштите; 

10.15 Извршилац ће безбедити важеће атесте акредитованих лабораторија за уграђене 

материјале и опрему, као и сва испитивања инсталација предвиђена овом 

Конкурсном документацијом; 

10.16 Извршилац ће набавити и транспортовати сву потребну опрему, материјал и 

машине до локације на којој се изводе радови и обезбедити истовар и 

инсталирање све опреме и материјала; 

10.17 Извршилац ће поставити знаке упозорења и/или забрана и обезбедити чуваре 

када и где је то потребно; 

10.18 Извршилац ће отклонити све недостатке по Записнику о примопредаји радова у 

роковима дефинисаним у предметним Записником; 
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10.19 Извршилац ће отклонити све недостатке који се појаве у гарантном периоду, с 

тим да са отклањањем истих почне најкасније четрдесетосам (48) часова по 

добијању писаног обавештења од стране Наручиоца и/или корисника; 

10.20 Извршилац ће учествовати у раду Комисије за коначни обрачун и Комисије за 

примопредају изведених радова; 

10.21 Извршилац ће отклонити све евентуалне штете које нанесе током извођења 

радова постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површи-

нама, водотоковима и трећим лицима; 

10.22 Извршилац ће уклони заостали материјал, опрему и постројења коришћена при 

извођењу радова; 

10.23 Извршилац ће организовати транспорт отпадног материјала јавним 

саобраћајницама на прописан начин и вршити одлагање овог материјала на 

прописану депонију у свему сагласно Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник 

РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) и другом важећом 

законском регулативом. 

10.24 Извршилац не може изводити радове у периоду од 13.00 до 17.00 часова и од 

22.00 до 6.00 часова  у складу са ставом бр.3 члана бр.22 Одлуке о кућном реду у 

стамбеним зградама (Сл.лист града Београд 12/96, 14/96 ,6/99 ,11/05). 

10.25 Извршилац ће о свом трошку направити сопствене аранжмане за ангажоване 

раднике (транспорт, исхрану, смештај, заштитну опрему, средства за рад, итд.). 

10.26 Извршилац је дужан да у сваком тренутку предузме све потребне мере да спречи 

било које незаконито или насилничко понашање од стране или међу његовим 

радницима и предузме мере за очување мира и заштите људи и њихове имовине 

од таквог понашања. Извршилац је дужан да у сваком тренутку предузме све 

потребне мере да спречи било које незаконито чињење које угрожава животну 

средину  или било чију имовину. 

10.27 Извршилац је одговоран за поштовање свих обавеза дефинисаних овим уговором 

од стране Подизвођача. 

10.28 Потписивањем овог уговора Извршилац је потврдио да је упознат са свим битним 

елементима потребним за извршење свих уговорених обавеза, те не може 

накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке које би утицале на 

уговорену цену. 

10.29 Горе наведене обавезе и одговорности не ограничавају друге обавезе и 

одговорности Извршиоца које проистичу из важеће законске регулативе, ове 

Конкурсне документације и уговора. 

Члан 11.  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

11.1 Извршилац је дужан да изради и чува, без посебних трошкова по Наручиоца, и 

следећу документацију: 

- грађевинску књигу 
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- решење о именовању одговорних извођача радова 

- решење о именовању Надзора 

- атесте коришћених материјала и опреме 

- записнике о испитивању уређаја и инсталације 

- сагласности  надзора на узорке уграђене опреме и материјала 

- уговорну документацију и другу документацију на основу које се изводе радови  

- другу документацију. 

11.2 Грађевинска књига  води се за све радове  укључујући и додатне радове, у два 

примерка од којих је један (копија) за Наручиоца, а други (оригинал) за Извршиоца. 

У грађевинску књигу се уносе сви графички и нумерички подаци о стварно 

извршеним Радовима мерењем истих према следећој процедури: 

- Извођач ће обавестити Надзор о потреби да се изврши мерење; 

- Надзор и Извођач ће сачинити нацрте и извршити све потребне припреме за 

мерење, а нарочито Извођач који ће без додатних трошкова по Наручиоца 

обезбедити потребну радну снагу, инструменте и опрему како би се мерење 

извршило квалитетно. 

- Надзор ће одредити време мерења након пријема обавештења од Извођача о 

потреби да се мерење изврши. 

- Уколико Извођач пропусти да присуствује мерењу сагласно дану и времену 

мерења одређеном од стране Надзора, мерење ће обавити Надзор и оно ће се 

сматрати исправним и коначним. 

- Нацрти, мерење и обрачун радова се врши по стварно изведеним количинама.  

Овлашћени представници Надзора и Извршиоца потписују сваку страну 

грађевинске књиге и сваки лист нацрта изведених радова укључујући и додатне 

радове. 

11.3 При примопредаји изведених радова Извршилац је дужан да сву документацију 

ажурира, сачини списак исте и записнички преда Наручиоцу. 

Члан 12. ВРЕДНОСТ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА И  

ДОВОЉНОСТ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

12.1 Уговорена вредност радова је одређена као производ количина радова по 

позицијама и њихових  јединичних цена из понуде, а стварна вредност  радова ће се 

утврдити као збир производа мерених и оверених (од стране надзорних органа и 

одговорних извођача радова) количина из листова грађевинских књига помножених  

јединичним ценама по позицијама из предмера и предрачуна радова наведених у 

Понуди. 

Извршилац потврђује да је сагледао све потребне релевантне елементе за извршење 

уговореног посла дате овом Конкурсном документацијом, као и свие друге 

елеменате који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање вредности 

радова.  

12.2 Сматраће се да је Извршилац упознат са свим елементима који се односе на 

локацију,  њену околину и ограничења и да је прикупио све расположиве 

информације у вези са предметом уговора, да је проценио обим и природу рада и 
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материјала потребног за завршетак посла, прилазе, смештај који ће му можда бити 

потребан, постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све 

остале околности које су од утицаја за извођење радова, да је прегледао комплетну 

Уговорну документацију и да уговорени посао може извршити стручно и 

квалитетно, у уговореном року и за уговорени износ. 

12.3 У цену су укључени: цена материјала, радне снаге, механизације и средстава за рад, 

унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење 

целокупних радова, материјала и опреме, гаранције, сви привремени радови 

потребни за извођење радова који су предмет овог уговора, организације извршења 

уговореног посла, спровођење мера ХТЗ и мере заштите животне средине, 

градилишних прикључака, утрошених енергената (вода, ел. енергија, природан гас 

…), припремних и завршних радова, режијски и сви други трошкови који се јаве 

током извршења посла и који су потребни за извршење посла.  

Члан 13.  ВАНДРЕДНИ  УСЛОВИ  

13.1 Климатски услови, који отежевају или онемогућују нормално извођење радова, не 

могу бити основ за било каква додатна плаћања Извршиоцу.  

Извршилац има право на продужење рока извођења радова у случају настанка 

таквих климатских услова који онемогућују нормално извођење радова.  

Захтев за продужетак рока Извршилац је дужан да достави Наручиоцу у писаној 

форми у року од три (3) дана након настанка таквих услова. Уколико Наручилац 

сматра да је такав захтев оправдан, он ће о томе обавестити Извршиоца у писаној 

форми у року од три (3) дана од пријема захтева и одобрити му продужетак рока 

извођења радова за онај период за који су такви климатски услови трајали.  

Члан 14.  БРИГА О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА 

14.1 Извршилац има право да забрани приступ локацији на којој се изводе радови свим 

лицима која нису запослена на извођењу или у сврху извођења радова, осим 

представницима Наручиоца или лицима која Наручилац овласти и надлежним 

представницима органа власти.  

14.2 Извршилац је у потпуности одговоран за адекватност, стабилност и сигурност свих 

радова и метода извођења радова и квалитет изведених радова. 

14.3 Извршилац ће се у току радова обавезно придржавати важећих прописа и 

хигијенско-техничких и противпожарних мера заштите, мера заштите на раду и 

мера заштите животне средине и сходно томе обезбедити, током извођења радова, 

мере личне и опште заштите, а према елаборату о заштити на раду. 

Члан 15. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НАРУЧИОЦА ОД ШТЕТЕ  НАНЕТЕ ТРЕЋЕМ  

ЛИЦУ И/ИЛИ ИМОВИНИ ТРЕЋЕГ ЛИЦА И/ИЛИ НАРУЧИОЦА 

15.1 Извршилац ће обезбедити Наручиоца од свих губитака и потраживања због повреда 

или штета нанетих било ком лицу или имовини током извођења или као последица 

извођења радова који су предмет ове Конкурсне документације и обештетиће га за 

све рекламације, потраживања, одштете, трошкове и издатке настале по том основу, 
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осим ако такве околности нису настале као последица Више силе или методом рада 

коју је наметнуо Наручилац/Надзор. 

15.2 Све активности које су потребне за извршење уговореног посла ће бити изведене на 

начин да непотребно не ометају јавни живот, друмски и железнички саобраћај или 

употребу јавних саобраћајница и путева, као и да не угрожавају имовину Наручиоца 

или било ког другог лица. Извршилац ће обештетити Наручиоца за све захтеве, 

потраживања, одштете и трошкове који настану због оваквих околности.  

15.3 Уколико Извршилац добије рекламацију или захтев за плаћање одштете због 

оштећења која је изазвао на инфраструктурним објектима и/или осталим објектима, 

он ће о томе одмах упозорити Надзор и Наручиоца. Уколико је до ових оштећења 

дошло искључивом кривицом Извршиоца, он ће бити дужан да такву одштету и 

плати. 

15.4 Извршилац не може бити ослобођен од придржавања прописа и закона о регулисању 

саобраћаја на путевима, железничким пругама и мостовима, а исто важи и за његове 

подизвођаче. 

Члан 16. ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОБЈЕКАТА 

16.1 Извршилац је дужан да предузме све неопходне активности како би заштитио 

постојеће инсталације и објекте, без додатног трошка по Наручиоца. 

16.2 Уколико Извршилац изврши оштећење постојећих инсталација или објеката дужан 

је да исте поправи. Трошкови поправке падају на терет Извршиоца.  

Члан 17.  ГРАЂЕВИНСКИ ШУТ 

17.1 У току извођења радова, Извршилац ће редовно одржавати уредну локацију на којој 

изводи радове, без непотребних препрека, чувати или одлагати било који вишак 

материјала и одстранити остатке од рушења и отпатке или привремене радове за 

којима више нема потребе. 

Члан 18.  ДОДАТНА ИСПИТИВАЊА  

18.1 Надзор и/или Наручилац имају право да током извођења радова захтевају од 

Извршиоца додатна испитивања материјала, инсталација и опреме. На такав захтев 

Надзора и/или Наручиоца у писаној форми, Извршилац ће набавити потребну 

опрему и потребну радну снагу или ангажовати неко стручно предузеће за 

извршење таквог захтева.  

Уколико је такво испитивање предвиђено уговорном документацијом и/или 

прописима, стандардима и законском регулативом трошкови испитивања падају на 

терет Извршиоца, у супротном, третираће се као Накнадни радови. 

Члан 19.  НАЛОГ ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

19.1 Извршилац ће отпочети извођење радова, не касније од пет (5) радних дана након 

пријема налога Наручиоца у писаној форми да почне са истим.  
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Извршилац ће, по налогу Наручиоца, отпочети извођење радова уз дужну 

експедитивност и без одлагања. 

Члан 20. ПЕРИОД ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

20.1 Период за Извршење посла дефинисан је Уговором и почиње да тече од дана 

увођења Извршиоца у посао. 

Под даном увођења Извршиоца у посао подразумева се испуњење следећих услова 

које обезбеђује Наручилац: Писани налог за отпочињање радова и достава решења о 

именовању Надзора.  

Члан 21. ПРОДУЖЕТАК РОКА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

21.1 Извршилац има право на продужетак рока у случају да касни са испуњењем уговора 

из неког од следећих разлога: 

- кашњења у издавању налога, упутства и одобрења од стране Надзора 

- неиспуњења неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан овим уговором 

- било које обуставе извођења радова која није последица пропуста Извршиоца 

- више силе 

- извођења накнадних радова  

21.2 Извршилац ће одмах, у писаној форми, обавестити Наручиоца о настанку околности 

из предходне тачке овог члана, због којих извођење радова може да касни или да 

буде прекинуто. Обавештење треба да садржи детаље о узроцима и разлозима тог 

кашњења или прекида. 

21.3 Ако Извршилац буде у закашњењу услед било ког разлога наведеног у првој тачки 

овог члана он ће упутити захтев Наручиоцу у писаној форми за продужетак рока 

извођења радова. Извршилац је обавезан да овакав захтев упути Наручиоцу у року 

од 3 (три) дана након што се уверио да ће каснити са извођењем радова. Наручилац 

ће размотрити да ли је такво кашњење, сагласно уговору, оправдано и о свом ставу 

обавестити Извршиоца у писаној форми у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева. 

Члан 22. КАШЊЕЊА У ИЗВРШЕЊУ ПОСЛА  

22.1 Уколико Ивршилац прекорачи уговорени рок или неиспуни уговорне обавезе 

платиће Наручиоцу пет промила (5‰) од укупне вредности изведених радова за 

сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не пређе десет 

процента 10% (десет процената) од укупне вредности изведених радова. Износ 

уговорне казне, сагласно овој Конкурсној документацији, утврдиће уговорне стране 

Коначним обрачуном. 

Уколико из било ког разлога уговорне стране не сачине Коначни обрачун, 

Извршилац се обавезује да због прекорачења уговореног рока из члана 12. овог 

уговора или неиспуњења уговорне обавезе плати Наручиоцу пет промила  (5 ‰) од 

укупне вредности изведених радова за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ 

уговорне казне не пређе десет процента 10% (десет процената) од укупне вредности 

изведених радова. 
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Члан 23. ДОДАТНИ РАДОВИ 

23.1 Извршилац се обавезује да, поред радова дефинисаних Делом 3 ове Конкурсне 

документацијје изведе и све вишкове, непредвиђене и накнадне радове по налогу 

Наручиоца. Извршилац не може да изврши непредвиђене и накнадне радове без 

претходне сагласности Наручиоца у писаној форми којој предходи достава предлога 

Извођача Наручиоцу. 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци и без спровођења 

поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност 

уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно 

закљученог уговора (сагласно члану 115. став 1. Закона о јавним набавкама), при 

чему укупна вредност повећања уговора не може бити већа од 5.000.000,00 динара. 

Одлуку о повећању обима предмета јавне из предходног става ове тачке Наручилац 

може донети искључиво из следећих разлога:  

- Појаве непредвиђених и накнадних радова који по технолошком редоследу 

извршења не дозвољавају одлагање.  

Ова тачка не односи се на утврђивање доказница обима изведених радова по 

елементима датим у овој Конкурсној документацији. 

23.2 Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци (сагласно члану 115. 

став 2. Закона о јавним набавкама), да дозволи промену цене и других битних 

елемената уговора /предмет, цена и рок/ у случају наступања објективних околности 

које измену уговора чине основаном. 

23.3 Одлуку о промени цене и других битних елемената уговора из предходног става ове 

тачке Наручилац може донети искључиво из следећих разлога: 

- Појаве непредвиђених и накнадних радова који по технолошком редоследу 

извршења не дозвољавају одлагање. 

Члан 24. ОБУСТАВА ИЗВРШЕЊА ПОСЛА 

24.1 Извршилац ће, на наређење Наручиоца дато у писаној форми, прекинути даље 

извођење радова или дела радова за онај период или периоде и на начин како 

Наручилац буде сматрао потребним. У току таквог прекида Извршилац ће да штити 

и обезбеди изведене радове, све док је то према мишљењу Наручиоца потребно. 

Додатне трошкове које Извршилац буде имао у спровођењу инструкција Наручиоца 

према овој одредби, сносиће и платити Наручилац, осим уколико је таква обустава: 

а) другачије регулисана у Уговору, 

б) потребна због неког пропуста Извршиоца, 

ц) потребна за правилно и безбедно извођења радова или неког дела радова, а та 

потреба није настала услед неког чина или пропуста од стране Наручиоца/ 

Надзора или услед дејства Више силе. 

Извршилац неће имати право да надокнади било које додатне трошкове уколико, у 

року од седам (7) дана од налога Наручиоца, не буде дао у писаној форми 

обавештење Наручиоцу о својој намери да тражи наплату тако насталих трошкова. 
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24.2 Ако извођење радова или неког њиховог дела буде задржано према налогу 

Надзора/Наручиоца датом у писаној форми и ако Наручилац не дозволи да се у року 

од деведесет (90) дана од датума обуставе поново настави, Извршилац може, осим 

ако је обустава настала према ставкама а), б) или ц) из тачке 24.1 овог члана, да 

пошаље саопштење Наручиоцу у писаној форми и да тражи одобрење да настави са 

извођењем радова. Ако тражено одобрење не добије у року од седам (7) дана од дана 

приспећа захтева Наручиоцу, Извршилац може, али није обавезан, да саопшти у 

писаној форми да обуставу сматра одустајањем од дела посла, када се она односи 

само на део посла или одустајањем Наручиоца од Уговора, када се односи на 

целокупно извршење посла. 

Околности из претходног става не дају право Извршиоцу да наплати калкулисану, а 

овим чином евентуално изгубљену добит. 

Извршилац има право да у потпуности наплати вредност до обуставе радова 

извршеног посла. 

Члан 25. КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА 

25.1 Сви материјали, опрема и израда треба да буду првокласни, нови и у складу са 

стандардима, односно инструкцијама Надзора и биће, с времена на време, 

подвргавани испитивањима која наложи Надзор. Трошкове таквих испитивања 

сноси Извршилац. 

25.2 Извршилац ће без посебне накнаде, пет (5) дана пре почетка коришћења-уграђивања 

материјала и опреме доставити Надзору узорке материјала, одговарајуће каталоге за 

опрему и обезбедити и предати Надзору све атесте и потврде за материјал и опрему 

која се уграђује. 

25.3 Надзор се обавезује да у року од три (3) дана од достављања узорака са пратећом 

документацијом, прихвати или одбаци понуђене узорке и свој став искаже у писаној 

форми. 

25.4 Процедуре из тачки 30.2 и 30.3 понављају се до добијања писане сагласности 

Надзора на достављене узорке. Ова околност не може по било ком основу утицати 

на јединичне цене и/или уговорени рок извођења радова. 

25.5 Иако Надзор изврши прелиминарно прихватање неког материјала или дела који се 

уграђује у радове, он га може одбити и тражити замену, уколико каснија 

испитивања покажу недостатке. Трошкови који из тога проистекну падају на терет 

Извршиоца.  

 Члан 26.  ТЕСТИРАЊЕ 

26.1 Извршилац ће обезбедити такву помоћ, инструменте, радну снагу и материјале који 

су нормално потребни за испитивање, мерење и тестирање било ког рада и 

квалитета, тежине или количине неког материјала и/или опреме која се уграђује. 

26.2 Извршилац ће обезбедити важеће стручне налазе за сво оруђе за рад које подлеже 

периодичном прегледу.  
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26.3 Наручилац и Надзор ће имати у сваком тренутку, без додатних трошкова по 

Наручиоца, приступ радовима и свим радионицама и местима где се рад припрема 

или се добијају материјали. Извршилац ће обезбедити све што је потребно и 

пружити сваку помоћ за такав приступ, односно за добијање права за такав приступ. 

Извршилац не сме употребљавати материјале или уговарати опрему пре добијања 

одобрења Надзора у писаној форми, а у случају да употреби, сноси ризик и 

евентуални трошак који може из тога да настане. 

26.4 Извршилац је у обавези да пре прихватања изведених радова од стране Наручиоца, 

без додатних трошкова по Наручиоца, изврши сва потребна мерења, испитивања и 

тестирања и да докаже квалитет уграђених материјала. 

Уколико резултати мерења, испитивања и тестирања у потпуности не задовољавају 

квалитет и/или параметре у складу са Уговорном документацијом, важећим 

стандардима и правилима струке, неће се извршити прихватање изведених радова. 

Мерења, испитивања и тестирања вршиће Извршилац или специјализована установа 

ангажована од стране Извршиоца (сагласно захтевима ове Конкурсне 

документације, важећим прописима и стандардима). Извршилац је дужан да достави 

резултате Наручиоцу у четири (4) примерка, који се могу репродуковати, у року од 

три (3) дана од завршеног мерења, испитивања и тестирања. 

Уколико се Наручилац, Надзор и/или Извршилац не сагласе са резултатима мерења, 

испитивања и тестирања, иста ће бити поновљена, а трошак ће сносити она страна 

чија су се тврђења показала нетачним. 

Члан 27. ОДБИЈАЊЕ 

27.1 Уколико узорци материјала и/или опреме не одговарају захтевима Наручиоца датим 

у оквиру уговорне документације, о чему ће Надзор обавестити Извршиоца у 

писаној форми у року од три (3) дана од дана пријема захтева за одобрење 

материјала и опреме, Извршилац је дужан да испоручи друге узорке. 

27.2 Наручилац може да, у току трајања извођења радова, у писаној форми нареди 

следеће: 

а) да Извршилац одстрани онај материјал и/или опрему који, према мишљењу 

Надзора, нису у складу са стандардима и уговорном документацијом и тражи да 

се исти замени материјалом и/или опремом одговарајућих карактеристика. 

б) прекид и поновно правилно извођење, без обзира на претходно испитивање или 

плаћање, било којег рада који, према мишљењу Надзора, није у складу са 

уговорном документацијом. 

У случају да дође до пропуста од стране Извршиоца да изврши такав налог, 

Наручилац ће бити овлашћен да запосли и плати друга лица која ће налог извршити. 

Све трошкове који су последица тог налога, Наручилац ће надокнадити од 

Извршиоца тако што ће такве трошкове одбити из било које суме која се дугује или 

може да се дугује Извршиоцу или из предвиђених средстава обезбеђења. 
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Члан 28. ВЛАСНИШТВО НАД ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ 

28.1 Извршилац гарантује и јамчи да ће право својине над свим радовима, материјалом и 

опремом, обухваћеним било којим захтевом за плаћање, било да су уграђени у 

радове или не, да пређе на Наручиоца чим Извршилац прими уплату, без икаквог 

права задржавања, захтева, гаранцијских интереса или сметњи.  

ПЛАЋАЊЕ 

Члан 29. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

29.1 Сва плаћања ће се вршити у динарима, привременим и окончаном ситуацијом. 

29.3 Привремене месечне ситуације, у шест (6) оригиналних и истоветних примерака, 

Извршилац доставља Надзору на преглед и оверу.  

Привремена ситуација обавезно мора да садржи доказ извршених радова. 

Доказница за изведене радове су листови грађевинске књиге (оверени од стране 

Извођача и Надзора) са количинама по позицијама из предмера радова датог у Делу 

3 ове Конкурсне документације и исти се достављају у прилогу ситуације. 

У случају да се уговоре додатни радови у прилогу ситуацији се достављају и 

листови грађевинске књиге (оверени од стране Извођача и Надзора), за позиције и 

количине радова које обухвата привремена ситуација, а односе се на додатне радове. 

Збир производа количине изведених радова и уговорених јединичних цена по 

позицијама датим у Делу 3 ове Конкурсне документације даје вредност радова 

изведених по привременим ситуацијама. 

У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Надзор ће 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу 

исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. 

Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене месечне ситуације и три (3) 

оверена примерка вратити Извршиоцу, а један (1) оверен примерак дати Надзору. 

Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће извршити 

у року до тридесет (30) дана од дана овере истих. 

29.4 Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у шест (6) 

оригиналних и истоветних примерака, Извршилац доставља Надзору на преглед и 

оверу. Окончана ситуација обавезно мора да садржи доказ изведених радова 

оверених од стране Извршиоца и Надзора, за позиције и/или групе радова које 

обухвата окончана ситуација.  

У року од пет (5) дана од дана пријема окончане ситуације Надзор ће извршити 

преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу исте и свих 

шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од пет (5) 

дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и 

оверу окончане ситуације и три (3) оверена примерка вратити Извршиоцу, а један 

(1) оверен примерак дати Надзору.  

Уговорна страна која по окончаној ситуацији треба да изврши плаћање другој 
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Уговорној страни, своју обавезу извршиће у року до тридесет (30) дана од дана 

овере окончане ситуације.  

Потраживања по испостављеним и овереним ситуацијама не могу се уступати 

трећим лицима нити залагати. 

Члан 30. АВАНС 

30.1 Аванс није предвиђен.  

Члан 31.   ИНСТРУМЕНТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

31.1 Трошкове издавања банкарских гаранција сноси Извршилац. Све Банкарске 

гаранције предвиђене у овој Конкурсној документацији морају имати следеће 

карактеристике: 

 поднета Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на први 

позив; 

 поднета Банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

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

наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова; 

 ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац је дужан да провери 

бонитет те банке код Народне банке Србије и у зависности од процене бонитета 

може да не прихвати поднету банкарску гаранцију. 

Банкарске гаранције/Средства обезбеђења које/а су обавезни део ове Конкурсне 

документације су: 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде понуђач доставља у висини од 5% 

понуђене цене без ПДВ. 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје 90 дана дуже од дана 

отварања понуда или до успостављања банкарске гаранције за добро и квалитетно 

извршење посла (за изабраног Понуђача). 

Банкарска гаранција за добро и квалитетно извршење посла  

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за добро и 

квалитетно извршење посла у висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, а у року 

од десет (10) радних дана од дана увођења Извршиоца у посао, сагласно овој 

Конкурсној документацији. Рок трајања ове Банкарске гаранције је 90 дана дужи од 

дана завршетка уговорених радова. 

Вредност за неизведене и/или лоше изведене радове, чије недостатке Извршилац 

није отклонио у складу са Уговорном документацијом, Наручилац ће отклонити 

ангажовањем другог извођача и наплатити активирањем банкарске гаранције за 

добро и квалитетно извршење посла. 

Банкарска гаранција за гарантни период 

Извршилац се обавезује да Наручиоцу достави Банкарску гаранцију за гарантни 

период у износу од 5% вредности извршеног посла по Кончаном обрачуну у року од 
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десет (10) радних дана од дана од дана потписивања Записника о коначном 

обрачуну, а пре доставе окончане ситуације. 

Важност ове банкарске гаранције износи 2 године почев од дана издавања Потврде о 

завршетку радова. Дужина трајања гарантног периода износи 2 године почев од 

дана издавања Потврде о завршетку радова. 

Члан 32. РЕВИЗИЈА ЦЕНА 

32.1 Цена је фиксна, изражена у динарима и не подлеже обрачуну разлике у цени.  

Члан 33. ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ 

33.1 Периодична плаћања вршиће се на основу испостављених привремених ситуација 

Извршиоца.  

У року од пет (5) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Надзор ће 

извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извршиоцем и оверу 

исте и свих шест (6) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. 

Наручилац ће у року од пет (5) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и 

усаглашавање са Извршиоцем и оверу привремене месечне ситуације и три (3) 

оверена примерка вратити Извршиоцу, а преостала три (3) оверена примерака 

задржати. Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће 

извршити у року до тридесет (30) дана од дана овере истих. 

33.2 Наручилац може да изабере да ли да задржи уплату или умањи плаћање тражено у 

захтеву за плаћање из следећих разлога: 

а) незадовољавајућег квалитета Извршења посла од стране Извршиоца; 

б) недостатака који утврди Надзор / Наручилац; 

в) основане рекламације представника органа власти која је поднета или разумног 

доказа да ће такве рекламације бити поднете, о чему је Извршилац обавештен, а није 

доказао да је таква рекламација неоснована или се о томе није изјаснио; 

г) пропуста Извршиоца да изврши правилно плаћање подизвршиоцима/ 

подизвођачима за рад, материјале или опрему; 

Када се горњи разлози одстране, плаћање ће бити извршено за номиналне износе 

који су, из ових разлога, задржани, без права Извршиоца на увећање тог износа по 

било ком основу. 

Члан 34. КОНАЧНИ ОБРАЧУН 

34.1 Коначни обрачун ради Комисија. 

Коначни обрачун се ради на основу Записника о примопредаји радова и свих других 

уговорних докумената који су од важности за израду истог. 

Коначни обрачун садржи нарочито: 

1. Вредност уговорених и изведених радова; 

2. Посебно исказан неспорни, а посебно спорни износ уговорених радова; 

3.  Износ  разлике у цени; 
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3. Износ до тада плаћених ситуација; 

4. Коначни износ који Извршилац треба да прими или врати по неспорном делу 

обрачуна; 

5. Ако постоји спорни износ посебно се наводи његова вредност, на шта се 

односи, као и разлоге због којих је споран; 

6. Податак да ли су радови завршени у уговореном року, а ако нису, колико је 

прекорачење; 

7. Питања о којима није постигнута сагласност уговорних страна; 

8. Датум завршетка коначног обрачуна. 

 

34.2 По издавању Потврде о завршетку радова и извршеног коначног обрачуна, 

Извршилац ће испоставити окончану ситуацију.  

Извршењем плаћања окончане ситуације Наручилац неће одустати од било ког 

захтева, а нарочито оних који проистичу из: 

- скривених мана или неисправно изведених радова који се утврде у току 

гарантног периода 

- неоснованих права заплене 

34.3 Прихватање коначног обрачуна значиће да Извршилац одустаје од свих захтева, па 

и оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су нерегулисани. 

Члан 35. КАШЊЕЊЕ У ПЛАЋАЊУ 

35.1 Наручилац ће плаћање извршених радова ускладити са динамиком прилива 

средстава, с тим да евентуална кашњења у исплати привремених ситуација, 

оверених од стране Надзора и Наручиоца не дођу у доцњу више од тридесет (30) 

дана рачунајући од датума овере истих, а Извршилац нема право потраживања 

додатних средстава на име камата за евентуална кашњења у исплати за наведени 

период од тридесет (30) дана. 

Свако кашњење у плаћању које траје дуже од два (2) месеца даје право Извршиоцу 

да обустави извођење радова или да обавести Наручиоца у писаној форми да има 

намеру да раскине Уговор након истека 30 (тридесет) дана од дана доставе 

обавештења. 

Члан 36. ПЛАЋАЊЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

36.1 Плаћање трећим лицима се може вршити тек након сачињавања уговора о 

асигнацији или цесији. Обавештавање корисника о асигнацији или цесији обавеза је 

Извршиоца. 

Члан 37. ЗАХТЕВИ ЗА ДОДАТНИМ ПЛАЋАЊИМА 

37.1 У случају да током извођења радова наступе такве околности на основу којих 

Извршилац сматра да има право на додатна плаћања он мора: 

- Да Наручиоцу најави своју намеру да затражи додатна плаћања у року од петнаест 

(15) дана након свог сазнања за те околности са наведеним разлозима за такво 

потраживање у писаној форми. 
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- Да након најаве, у најраћем року, а најкасније пет (5) дана од најаве, у писаној 

форми, достави захтев за потраживање са образложењем истог, толико детаљним да 

омогући Наручиоцу разматрање истог. 

По пријему захтева са образложењем, Наручилац ће у року од петнаест (15) дана, 

обавестити Извршиоца у писаној форми, о својој одлуци да прихвати или одбаци 

захтев за додатним плаћањима. 

ПРИХВАТАЊЕ РАДОВА И ОДРЖАВАЊЕ 

Члан 38. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

38.1 Када Извршилац утврди да су радови завршени, треба да обавести Наручиоца, уз 

сагласност Надзора, у писаној форми.  

У року од пет (5) дана од дана пријема обавештења, Наручилац ће обавестити 

Извршиоца о датуму прегледа изведених радова од стране Надзора/Наручиоца. 

Извршилац ће дозволити Надзору/Наручиоцу да прегледа изведене радове. Преглед 

изведених радова врши се у присуству Извршиоца да би заједнички проверили 

учинак Извршиоца и утврдили позиције које треба завршити или поправити.  

Пропуст Надзора/Наручиоца да укључи било који рад у своје примедбе неће 

ослободити одговорности Извршиоца да рад заврши у складу са Уговорном 

документацијом. 

Одсуство Извршиоца приликом прегледа Надзора/Наручиоца није препрека да 

преглед буде извршен. 

Члан 39. ПРИМОПРЕДАЈА 

39.1  Наручилац и Извршилац су дужни да одмах по прегледу радова приступе 

међусобној примопредаји изведених радова. Радове примају чланови Комисије за 

примопредају изведених радова, формиране решењем Наручиоца и Извршиоца, и о 

томе састављају и потписују Записник. 

Трошкове примопредаје сносе Наручилац и Извршилац, свако за своје 

представнике. 

39.2  Записником о примопредаји се констатује нарочито: 

- да ли је уговорени обим послова изведен у складу са Конкурсном 

документацијом; 

- да ли квалитет изведених радова одговара уговореном квалитету, односно да 

ли има и који су радови које Извршилац треба о свом трошку да доведе до 

уговореног квалитета и у ком року.  

- да ли су недостаци отклоњени констатују записнички представници 

Надзора/Наручиоца и Извршиоца након истека утврђеног рока за њихово 

отклањање; 

- да ли има и која су питања о којима уговорне стране нису постигле сагласност; 

- да ли је предата сва градилишна и друга документација; 

- да ли су предати сви атести, записници и гарантни листови и упутства за 
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употребу; 

39.3 Када Наручилац на основу прегледа изведених радова и Записника о примопредаји 

утврди да су радови у целини завршени, он ће издати Потврду о завршетку радова у 

којој ће бити наведен датум завршетка радова. Од тог датума почиње да тече 

гарантни период. 

Пре издавање Потврде о завршетку радова, Извршилац је дужан да рашчисти и 

уклони са градилишта сва грађевинска постројења, вишак материјала, опрему, шут и 

привремене радове сваке врсте и да остави изведене радове чисте. 

39.4 Од почетка извођења радова, па до датума који је наведен у Потврди о завршетку  

радова Извршилац преузима пуну одговорност за изведене радове. 

У случају да дође до било какве штете или губитка на изведеним радовима или било 

ком њиховом делу, из било ког разлога осим разлога Више силе, док је Извршилац 

одговоран за њих, Извршилац ће, о сопственом трошку, да их поправи и доведе у 

исправно стање. 

Члан 40. ГАРАНТНИ ПЕРИОД ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ 

40.1 Извршилац треба да изведе сваки рад, поправку, допуну, дотеривање и 

одстрањивање недостатака и пропуста, осим оних који су последица нормалног 

трошења, у складу са захтевом који му Наручилац упути у писаној форми у току 

гарантног периода, а као резултат прегледа који је извршио Наручилац, Надзор 

и/или надлежна институција. Гарантни период за изведене радове износи две (2) 

године, а за уграђену опрему према гарантним листовима произвођача и тече од 

издавања потврде о завршетку радова. 

Уколико се за време гарантног периода уоче недостаци који су последица уградње 

неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених радова, Гарантни период 

се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто Извршилац отклони 

уочене недостатке. 

40.2 Извршилац ће обезбедити од свих произвођача и испоручилаца гаранције, које ће 

бити декларисане на Наручиоца,  Извршилац треба да пренесе на Наручиоца свако 

или сва права коришћења гаранције коју дају такви произвођачи и испоручиоци. 

Најкасније до тренутка завршетка радова, Извршилац ће доставити Наручиоцу 

листу произвођача и испоручилаца од којих су добијене гаранције, заједно са једним 

примерком таквих гаранција. Извршилац има обавезу да Наручиоцу помогне у 

спровођењу таквих гаранција. 

Члан 41. КОНАЧНИ ПРИХВАТ 

41.1 Уговор се неће сматрати извршеним док Наручилац не буде издао Потврду о 

завршетку гарантног периода. Потврду о завршетку гарантног периода Наручилац 

треба да изда у року од тридесет (30) дана од истека гарантног периода. 

Наручилац има право да продужи рок за издавање Потврде о завршетку гарантног 

периода, уколико Надзор/Наручилац у року од тридесет (30) дана по истеку 

гарантног периода, утврде недостатке које је Извођач у обавези да отклони, о чему 
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ће обавестити Извршиоца у писаној форми. 

Уколико Наручилац, у року од шездесет (60) дана од истека гарантног периода, не 

изда Потврду о завршетку гарантног периода и не обавести Извршиоца о 

недостацима које је у обавези да отклони у току таквог периода, сматраће се да је 

Потврда о завршетку гарантног периода дата. 

ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ И РАСКИД УГОВОРА 

Члан 42. ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ 

42.1 Неиспуњавање било које од уговорних обавеза и непоштовање било ког дела 

Уговорне документације од стране Извршиоца и Наручиоца може довести до 

раскида Уговора. 

Члан 43. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 

43.1 Наручилац има право да једнострано раскине Уговор ако Извршилац пренесе или 

уступи уговор без сагласности Наручиоца датој у писаној форми или ако је 

Извршилац: 

- без разумног оправдања пропустио да почне извршење уговорних обавеза или 

задржава њихово  напредовање након истека петнаест (15) дана од дана добијања 

писаног упозорења Наручиоца; 

- упркос претходним упозорењима Наручиоца у писаној форми, пропустио да 

извршава уговрне обавезе  у складу са Конкурсном документацијом за ВЈН 03/19, 

и/или стално и/или свесно занемарује да извршава своје обавезе; 

- пропустио да у разумном року поступи по налогу Наручиоца и отклони уочени 

недостатак што утиче на правилно извођење радова и уговорени рок; 

- без сагласности Наручиоца дао у подизвођење неки део Уговора; 

- пропустио да достави тражене гаранције, на начин и у роковима дефинисаним 

Конкурсном документацијом за ВЈН 03/19; 

- својим радовима проузрокује штету и након упозорења од стране Нарзора 

/Наручиоца, и других разлога предвиђених прописима којима је регулисана 

предметна материја и Конкурсном документацијом за јавну набавку ВЈН 03/19; 

- дуже од 30 дана је инсолвентан, рачунајући од дана закључења овог уговора. 

Уколико Наручилац једнострано раскине овај уговор из било кога од наведених 

разлога у овом члану, Извршилац нема право да потражује било какав вид накнаде 

штете од Наручиоца. 

Члан 44. РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА 

44.1 У случају да Наручилац: 

 пропусти да, у року од два (2) месеца, плати Извршиоцу износ који му дугује, 

уз било који одбитак на који Наручилац има право према Уговорној 

документацији  

 обустави извођење радова у периоду дужем од деведесет (90) дана из разлога 
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који нису предвиђени уговорном документацијом, нити су последица 

Извршиочевих пропуста 

Извршилац ће имати право да раскине Уговор пошто извести Наручиоца о својој 

намери да га раскине, у писаној форми, тридесет (30) дана раније. 

44.2  У случају таквог раскида, Наручилац ће бити у истој обавези према Извршиоцу, с 

обзиром на плаћање, као да је Уговор раскинут из разлога Више силе.  

44.3  Овакав раскид Уговора неће бити на штету ни једне од уговорних страна.  

44.4  Након раскида Извршилац је обавезан да у најкраћем року уклони сву опрему и 

материјал са локације на којој је изводио радове.  

Члан 45. ВИША СИЛА 

45.1 Под Вишом силом се сматра догађај чије наступање и дејство не зависе од воље 

Уговорних страна и подразумева рат, непријатељства (било да је рат објављен или 

не), инвазија, чинови страних непријатеља, побуне, револуције, немири или војна 

или узурпаторска сила, грађански рат или ако Наручилац користи или заузме било 

који простор на коме се изводе радови и/или део радова, епидемије, као и природне 

силе које савестан и искусан Извршилац не би могао да предвиди или се на време 

обезбеди од њих (земљотрес, поплава и сл.). 

45.2 Извршилац неће бити ни у каквој обавези било које природе, било путем 

обештећења или на други начин, за или у погледу разарања или оштећења објекта 

или за имовину Наручиоца или трећих лица или за повреде или губитак живота који 

су последица Више силе.  

45.3 Уколико Виша сила дефинисана предходним тачкама овог члана траје дуже од 

стоосамдесет (180) дана, било која Уговорна страна може обавестити другу да 

раскида Уговор по истеку тридесет (30) дана од дана таквог обавештења, под 

условом да Виша сила још увек траје након истека тридесетог дана. 

Ако због Више силе Уговор буде раскинут, Наручилац ће исплатити Извршиоцу, 

уколико такви износи или део тих износа нису већ покривени уплатама на рачун 

Извршиоца, све износе за Извршење посла обављене пре датума раскида, а поред 

тога: 

а) Износе плативе с обзиром на било коју позицију, у мери у којој су рад или услуге 

које таква позиција обухвата извршене, а према потврди Надзора. 

б) Трошкове материјала или робе, нормално поручених за Извршење посла, који 

треба да буду испоручени Извршиоцу или за које је Извршилац законски 

обавезан да прими испоруку, с тим што ће такав материјал или роба да постану 

власништво Наручиоца када он буде извршио таква плаћања. 

45.4 Уколико се Извршење посла настави након престанка Више силе, Наручилац неће 

бити одговоран за сва кашњења у плаћању која су последица дејства Више силе, 

исто тако Извршилац неће бити одговоран за губитак неке од Гаранција 

дефинисаних овом Конкурсном документацијом. 

45.5 Извршилац има право на продужење рока за онај период за који је Виша сила 

трајала. 
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Члан 46. РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

46.1 Ако се било какво неслагање појави између Наручиоца и Извршиоца у вези са 

Уговором или проистекне из Уговора или извршења Уговора, било у току извршења 

посла или после њиховог завршетка, било пре или после раскида, напуштања или 

прекида Уговора, укључујући и разлике у мишљењу, упутствима, потврдама или 

проценама Наручиоца, такво неслагање уговорне стране ће настојати да реше 

мирним путем, на обострано задовољство, на начин и у роковима датим Посебним 

условима. 

46.2 Уколико Наручилац и Извршилац не успеју са споразумним решавањем насталог 

спора, исти ће решавати  надлежни суд у Београду. 

46.3 Уколико већ није дошло до одустајања од Уговора или до његовог раскида, 

Извршилац ће, у сваком случају, да настави извођење радова са дужном 

марљивошћу, а Наручилац ће наставити са плаћањима Извршиоцу, у складу са 

одредбама ових Општих услова и Уговорне документације. Обавезе Наручиоца и 

Извршиоца неће бити мењане из разлога што се спор води за време извођења 

радова. 

Члан 47. ЕТИЧКЕ ОДРЕДБЕ 

47.1 Од почетка Извршења посла, па до издавање Потврде о завршетку гарантног 

периода, Извршилац мора да поступа часно и по манирима доброг привредника, да 

поштује закон и професију, да на њега не утиче потенцијални Сукоб интереса, као и 

да се уздржава од давања јавних изјава у вези са извођењем радова без претходног 

одобрења Наручиоца. Извршилац мора да обезбеди такво понашање и од својих 

подизвођача. 

47.2 Наручилац задржава право да захтева од Извршиоца да одмах одстрани са посла 

било које лице које је запослио Извршилац уколико утврди да постоји било какав 

покушај корупције у свим фазама извођења радова. 

47.3 Сви Извештаји и документа које једна Уговорна страна достави другој у току 

реализације Уговора су пословна тајна и са истима се има поступати на тај начин. 

 

 

 

 

Место и датум: 

 
М.П. 

Понуђач: 

 

_________________  _________________ 
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2.2. НАЦРТ ТЕКСТА БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА 
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2.2.1  Нацрт текста Банкарске гаранције за озбиљност нуђења  

 

  

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо 

да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта Грађевинској дирекцији 

Србије д.о.о. из Београда, улица Булевар Арсенија Чарнојевића 110 (у даљем тексту: 

"Наручилац"), у име [пун назив понуђача  и пуна адреса] (у даљем тексту: "Понуђач"), за 

износ од [5% од нето вредности понуде], који представља вредност гаранције за 

озбиљност Понуде за Поправку станова на локацији Падина - Насеље Браће Јерковић.  

Ова гаранција је неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца достављен 

у писаној форми. 
 

Важност ове Гаранције почиње [датум истека рока за подношење понуда] и траје 90 дана 

од дана јавног отварања понуда, или до успостављања Банкарске гаранције за добро и 

квалитетно извршење посла.  

 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа до 

горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена или не.  

 

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да му 

износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Понуђача, као и изјаву да је 

Понуђачева Понуда прихваћена и да је Понуђач тада пропустио да потпише Уговор, 

према одговарајућој Понуди. 

 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три (3) 

радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

 

 

________________________ 

        (место и датум) 

М.П. ________________________ 

                               потпис 

 

                     

 __________________________________ 

                                име и презиме 

 

                                                                                                   ________________________ 

                   Гарант (пун назив банке и адреса) 
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2.2.2  Нацрт текста Банкарске гаранције за добро и квалитетно извршење посла 

 

 

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо 

да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, Грађевинској дирекцији 

Србије д.о.о. из Београда, улица Булевар Арсенија Чарнојевића 110 (у даљем тексту: 

"Наручилац"), у име [пун назив Извршиоца и пуна адреса] (у даљем тексту: "Извршилац"), 

за износ средстава за добро и квалитенто извршење посла од [вредност 10% уговореног 

посла] у складу са Уговорном документацијом Наручиоца и Извршиоца за Поправку 

станова на локацији Падина - Насеље Браће Јерковић.  

Ова гаранција је неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца достављен 

у писаној форми.  

 

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и Извршиоца, 

или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати утицај на ову 

Гаранцију. 

 

Важност ове Гаранције почиње [датум обостраног потписа уговора] и траје 90 дана 

дуже од уговореног рока. 

 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа до 

горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена или не.  

 

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да му 

износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Извршиоца, као и изјаву да је 

Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац има право, 

према одредбама поменутог Уговора. 

 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три (3) 

радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

 

________________________ 

        (место и датум) 

М.П. ________________________ 

                               потпис 

 

                     

 __________________________________ 

                                име и презиме 

 

                                                                                                   ________________________ 

                   Гарант (пун назив банке и адреса) 
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2.2.3  Нацрт текста Банкарске гаранције за гарантни период  
 

 

Ми, доле потписани [име и презиме, пун назив банке и пуна адреса], овим се обавезујемо 

да ћемо у потпуности гарантовати, у својству главног Гаранта, Грађевинској дирекцији 

Србије д.о.о. из Београда, улица Булевар Арсенија Чарнојевића 110 (у даљем тексту: 

"Наручилац"), у име [пун назив Извршиоца и пуна адреса] (у даљем тексту: "Извршилац"), 

за износ средстава за гарантни период од [вредност 5% од вредности изведених радова] у 

складу са Уговорном документацијом Наручиоца и Извршиоца за Поправку станова на 

локацији Падина - Насеље Браће Јерковић.  

Ова гаранција је неопозива, безусловна и наплатива на први позив Наручиоца достављен 

у писаној форми. 

 

Сагласни смо да било какве промене рокова из Уговора између Наручиоца и Извршиоца, 

или било које промене у вези са Уговорном документацијом неће имати утицај на ову 

Гаранцију. 

 

Важност ове Гаранције почиње [датум издавања Потврде о завршетку радова] и траје 2  

године од издавања Потврде о завршетку радова. 

 

Уколико од Наручиоца не примимо никакав писани захтев за исплату гарантног износа до 

горе наведеног рока, ова Гаранција престаје да важи без обзира да ли је враћена или не.  

 

Наручилац је дужан да уз писани захтев за исплату гарантног износа поднесе изјаву да му 

износ који тражи није другачије плаћен од стране или у име Извршиоца, као и изјаву да је 

Извршилац пропустио да изврши своје обавезе по Уговору и да Наручилац има право, 

према одредбама поменутог Уговора.. 

 

Ми, као Гарант, ћемо извршити плаћање без даљег одлагања, најкасније у року од три (3) 

радна дана од пријема одговарајуће документације, како је горе наведено. 

 

У случају спора у вези са овом Гаранцијом, утврђује се надлежност Привредног  суда у 

Београду. 

 

 

________________________ 

        (место и датум) 

М.П. ________________________ 

                               потпис 

 

                     

 __________________________________ 

                                име и презиме 

 

                                                                                                   ________________________ 

                   Гарант (пун назив банке и адреса) 
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2.3  Р Е Ч Н И К      Т Е Р М И Н А 

 

1. "Анализа цена" значи аналитички доказ - детаљну анализу понуђених 

јединичних цена, којом се дефинише цена, по основу учешћа у истој, вредности 

материјала по јединици мере, радне снаге по норма часу и механизације по норма 

часу, без руковаоца, а све на основу утрошка по нормама. 

  

2. "Банкарска гаранција" значи гаранција банке :  

- за озбиљност Понуде 

- за добро и квалитетно извршење посла 

- за гарантни период 

 

3. "Ванредни радови и услови" значе радове које Извршилац мора да изведе услед 

услова и/или вештачких препрека на које је наишао током извођења радова, а које 

по мишљењу Наручиоца није разумно могао да предвиди искусан извођач.  

 

4. "Варијантно решење" значи свако друго техничко решење за извођење радова, 

осим основног решења, које је предмет ове Конкурсне документације.  

 

5. "Вишкови радова" значи количине радова које су веће од уговорених количина 

а које је Извршилац у обавези да изведе ради обезбеђења функционалности 

објекта, без обзира на проценат те количине у односу на уговорену количину.  

 

6. "Градилиште"/“Локација на којој се изводе радови“ значи места на којима се 

обављају радови, те ма које друго место које Наручилац одреди као радни 

простор или у неку другу сврху, а у вези са извођењем радова који су предмет ове 

Конкурсне документације. 

 

7. "Дан" значи календарски дан. 

 

8. „Додатни радови“ значе накнадне, непредвиђене и вишкове радова, који се овим 

речником термина посебно дефинишу. 

 

9. "Завршетак радова" значи завршетак свих радова од стране Извршиоца за које  

Наручилац потврди да имају уговорени квалитет, сагласно стандардима, 

нормативима, правилима струке и уговорној документацији. Пријем радова биће 

потврђен Потврдом о завршетку радова.  

 

10. "Извшилац" значи правно лице са којим ће Наручилац закључити Уговор и 

обухвата и његове представнике, или лица на које је Извршилац, уз сагласност 

Наручиоца, пренео своја одређена права и обавезе. Извршилац ће у овој 

Конкурсној документацији и Уговору понекад бити означен као "Уговорна 

страна" или “Извођач”. 

 

11. "Искусан извођач" значи сваки Понуђач за кога се утврди да је извео радове 
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минималне вредности дате у овој Конкурсној документацији.  

12. "Квалитет Радова" значи највиши квалитет сваког уграђеног материјала, 

опреме и извршеног рада, према стандардима, нормативима, правилима струке и 

другој документацији сагласно којој радови морају бити изведени. Потврду 

квалитета изведених Радова обезбеђује Извршилац, брижљивим одабиром 

материјала и опреме, као и испитивањем одговарајућег броја узорака узетих на 

лицу места или места производње у свему како то налажу прописи и/или методом 

случајног избора, а према упутству Надзора/Наручиоца. 

 

13. "Комисија за јавне набавке" значи Комисију, образовану Решењем Наручиоца.  

 

14. "Комуникација" значи сва обавештања, потврде, налоге, инструкције, 

објашњења дате у писаној форми, како је то дефинисано овом Конкурсном 

документацијом и Уговором. 

 

15. "Конкурсна документација" значи документацију коју припрема Наручилац и 

која садржи сва потребна документа за припрему и подношење Понуде, а за 

изабраног Понуђача-Извођача и комплетну Понуду, односно Уговорни документ 

за реализацију уговореног посла. 

 

19. "Мањкови радова" значи разлику количина уговорених и изведених радова без 

обзира колико та разлика износи. 

 

20. "Мерења, испитивања и тестирања" значе проверу димензија, карактеристика, 

пројектованих параметара и функционалности објекта, инсталација и опреме, 

која се врши у складу са важећим законима, прописима и правилима струке. 

 

21. "Надзор" значи лице кога је Наручилац решењем именовао или правно лице са 

којим је Наручилац закључио Уговор о вршењу стручног надзора и обухвата 

личне представнике, или лица која он овласти за вршење стручног надзора.  

 

22. "Накнадни радови" значи радове који нису уговорени нити неопходни за 

испуњење Уговора, које Извршилац треба да изведе по налогу Наручиоца. 

 

23. "Налог" значи било коју инструкцију и/или налог Извршиоцу од стране 

Наручиоца и/или Надзора, а у вези са извођењем радова. 

 

24. "Наручилац" страну наведену у овој Конкурсној документацији, која ће 

закључити Уговор са Извршиоцем о извођењу радова, односно која финансира 

извођење радова који су предмет Уговора. Наручилац ће у овој Конкурсној 

документацији и Уговору понекад бити означен као "Уговорна страна". 

 

25. "Непредвиђени радови" значи радове који нису уговорени, али их је неопходно 

извести за испуњење Уговора ради обезбеђења стабилности и функционалности. 

 

26. "Одобрено" значи одобрено у писаној форми, укључујући и накнадну писану 

потврду онога што је претходно усмено одобрено.  
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27. "Одобрење" значи одобрење у писаној форми, укључујући и накнадно писано 

одобрење онога што је претходно усмено одобрено. 

 

28. "Општи услови" садрже опште одредбе којим се регулишу административни, 

финансијски, правни и технички услови Уговора, а све у циљу извршења 

уговореног посла. 

 

29. "Писана форма" значи сва документа руком писана, куцана на писаћој машини, 

штампана, као и телеграме, телексе, телефаксе и сл. 

 

30. "Подизвршилац/Подизвођач" значи специјализовано правно лице и/или 

стручњаке за извођење радова, испоруку робе, материјала или пружање услуга 

које ангажује Извршилац. 

 

31. "Понуђач" представља правно лице које подноси Понуду за извођење радова 

који су предмет ове Конкурсне документације, са циљем да буде изабран за 

Извршиоца. 

 

32. "Предмер радова" значи део Конкурсне документације који се састоји од обима, 

врсте, количине са обухваћеним описима потребног материјала, опреме, система 

извођења радова, радне снаге, механизације, стандардима и слично.  

 

33. "Представници органа власти" значе представнике органа власти на свим 

нивоима, представнике надлежних институција и представнике јавних и 

комуналних предузећа. 

 

34. "Примопредаја радова" означава грађевинско-правни акт између Наручиоца и 

Извршиоца којим се врши квантитативна и квалитативна предаја објекта 

Наручиоцу. Примопредаја Радова ће се извршити према процедури, из ове 

Конкурсне документације. 

35. "Професионалне услуге" значе било коју и све услуге инжењера различитих 

струка или специјалности, проценитеља, давалаца оцене, пројектаната и сличних 

саветника и консултаната, било да их је Наручилац директно запослио или су на 

други начин одређени од стране Наручиоца, а у вези са Радовима. 

36. "Рокови" значе рок за завршетак радова како је то одређено Уговором.  

37. "Стандарди" значе важеће стандарде према којима је Извођач обавезан да 

изведе радове. 

38. "Сукоб интереса" представља све што утиче на Понуђача и/или Извршиоца да 

да објективно и непристрасно стручно мишљење, или га спречи, у било ком 

тренутку, да да приоритет интересима Наручиоца, као и утицај осталих могућих 

уговора Понуђача и/или Извршиоца, утицај његових осталих обавеза или било 

који други сукоб његових интереса. 
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39. "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна – 

Извођач обавезује да другој страни – Наручиоцу, према техничкој документацији 

и складу са законским и подзаконским актима, прописима и правилима струке, у 

уговореном року и за уговорену вредност изведе радове.  

40. "Уговорна документација" значи Уговор, Предмер и предрачун уз Уговор, ову 

Конкурсну документацију, техничку документацију, прилоге, као и другу 

документацију наведену у овој Конкурсној документацији и Уговору. Сви делови 

Уговорне документације су обавезујући за обе Уговорне стране. 

41. "Уговорна казна" значи износ одређен у овој Конкурсној документацији који 

Наручилац наплаћује за сваки дан прекорачења уговореног рока извођења радова 

узрокован кривицом Извршиоца. 

42. "Уговорни износ" значи износ наведен у Уговору, уз додавања или одбитке који 

на начин дефинисан овом Конкурсном документацијом и уговором. Наручилац 

ће платити износ стварно изведених радова на начин дефинисан овом 

Конкурсном документацијом и уговором. 

 

 

 

Место и датум: 

 
М.П. 

Понуђач: 

 

_________________  _________________ 
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2.4  ОБРАЗАЦ ОБРАЧУНА ДОДАТНИХ РАДОВА 

 

Обрачун Додатних радова (накнадни и непредвиђени радови) вршиће се на следећи 

начин: 

 

- Извршилац доставља допис (предлог) Надзору за Додатне радове. 

- Надзор разматра предлог Извршиоца и даје мишљење. 

- Наручилац покреће поступак јавне набавке за Додатне радове, са потребним 

образложењем (поступак се спроводи по члану 36. став 1, тачка 4. Закона о јавним 

набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012).  

- Комисија, формирана Решењем Наручиоца за ову јавну набавку, обавештава 

Извођача да достави Понуду. 

- Извођач доставља Понуду формирану на следећи начин:   

 

Непредвиђени радови 

Јединичне цене се формирају према следећем обрасцу: 

Ц = М1 + М2 + Р 

Где су: 

Ц – јединична цена за Накнадни и Непредвиђени Рад 

М1, М2, Р – директни трошкови по јединици мере и то: 

М1 – коштање потребног материјала по јединици мере установљеног на основу 

норматива из одговарајућих норми и јединичних цена материјала из Понуде. 

М2 – коштање потребног рада механизације по јединици мере, установљено на бази 

учинака (срачунатих према нормама и техничкој литератури) и цене рада механизације за 

један сат дате у Понуди (без руковаоца). 

Р – Вредност потребне радне снаге исказане у бруто износу за трећа лица, обрачунате 

по јединици мере на основу норматива из норми, односно учинака за руковаоце машина, 

а према ценама радне снаге по часу датим у Понуди помноженим са режијским фактором.  

 

За позиције радова које су сличне са уговореним позицијама из Предмера и предрачуна 

примењиваће се исте јединичне цене, а за позиције радова које нису садржане у Предмеру 

и предрачуну Извршилац је дужан да достави анализу јединичних цена. 

 

 

 

Место и датум: 

 
М.П. 

Понуђач: 

 

_________________  _________________ 

 

 

 



ДЕО 3

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

ВЈН 03/19



ПРЕДМЕР РАДОВА 

ПОПРАВКА СТАНОВА НА ЛОКАЦИЈИ ПАДИНА

ВЈН 03/19 - ПРЕДМЕР РАДОВА 1



1. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

I РУШЕЊЕ

1 Рушење зидних плочица и припрема подлоге-зида

за уградњу нових керамичких плочица. 

Обрачун по м2 м2 23,00

2 Рушење обзидног зида испред каде у становима

где вршена замена каде. Позиција обухвата

рушенње и одвоз шута, као и скидање првог реда

плочица изнад каде.

Обрачун по м2 м2 5,00

3

Скидање свих слојева постојећег пода до оштећене

изолације или инсталација са одношењем шута на

градску депонију. Обрачун по м2.

Обрачун по м2 м2 5,00

I РУШЕЊЕ УКУПНО

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4 Зидање обзида ново уграђене каде пуном опеком

д=12 цм са малтерисањем зида и припремом за

израду керамике. 

Обрачун по м2 м2 5,00

5 Израда шпалетни после замене ПВЦ столарије,

продужним малтером уз све потребне предрадње,

глетовање и бојење , максималне ширине до 15цм. 

Обрачун по м1. м1 6,00

II ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

III МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

1 Санирање флека унутрашњих зидова фасакрилом,

чије оштећење је настало као последица

процуривања тераса или влажења зидова. 

Обрачун по м2 м2 1,00

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

 СТАМБЕНИ КОМПЛЕКС  "БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ - ПАДИНА " У  БЕОГРАДУ

ПРЕДМЕР  РАДОВА 

ВЈН 03/19 - АГ радови 2



Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

2

Крпљење зидова-пукотина, кнауф гипсом и бандаж

траком. Бандаж траку поставити преко пукотине у

целој дужини. Претходно припремити подлогу.

Обрачун по м1.

Обрачун по мl мl 143,50

3

Бојење оштећених зидова и плафона

полудисперзијом у постојећој боји са свим

потребним предрадњама. Све утичнице и

прекидаче скинути пре бојења и вратити по

завршетку бојења зидова.             

Обрачун по м2. м2 1.282,36

4

Поправка оштећене унутрашње дрвене

столарије.Фарбање оштећене унутрашње дрвене

столарије одговарајућом полиуретанском бојом са

свим потребним предрадњама у смислу припреме

подлоге и заштите. Фарбање се ради пиштољем,

прскањем.                                                             

Обрачун по м2 м2 1,00

5

Скидање постојеће боје и одстрањивање корозије

са противпровалних врата и бојење основном

антикорозивном и финалном бојом у

одговарајућем тону. Димензије врата

1,05x2,18cm.Обрачун по ком.

ком 6,00

6

Скидање старе боје и бојење металне ограде, бојом

за метал. Пре бојења скинути стару боју и корозију

хемијским и физичким средствима, брусити и

очистити. На ограду нанети заштитни

антикорозивни премаз, а затим бојити два пута

бојом за метал у постојећем тону. Обрачун по м2

ограде.

м2 29,80

7

Силиконирање акрилним белим силиконом спој

паркет лајсне и зида као и спој лајсне унутрашњих

врата и зида. Обрачун по м1.

м1 120,00

8

Санација пукотина ширине 0,5-2цм на зидовима са

унутрашње стране зида извести материјалима и

поступцима описаним у даљем делу позиције. Све

пукотине пре санације адекватно припремити на

начин да се очисте од свих нечистоћа у ширини од

15-25цм, продубити малтер до конструктивног

дела, цигле, блока или бетона, да се обради сама

пукотина на конструкцији по дубини како би се

адекватан материјал испунио.

а.поправку пукотине извести материјалом 

DUROCRET ISOMAT - полимер модификовани 

цементни малтер или сличним материјалом истих 

или бољих карактеристика.

ВЈН 03/19 - АГ радови 3



Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

б.поправку малтера извести коришћењем кречно 

цементног малтера UNICRET ISOMAT, ојачаним 

ADIPLAST полимер латексом или сличним 

материјалом истих или бољих карактеристика.

ц.док се нанесени слој малтера суши али док је још 

свеж у њега лагано утиснути стаклену мрежицу у 

ширини уклоњеног малтера.

д.након утискивања стаклене мрежице урадити још 

један слој малтера као из дела б.

е.комплетну површину глетовати глет масом на 

начин да зидна површина буде равна без грба, 

валова и неравнина.

Прилоком санација пукотина обавезно се 

придржавати упутства и препорука произвођача 

материја. Обрачун по м1 комплетно обрађене 

пукотине у ширини од у просеку 20цм.

м1 110,00

III МОЛЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

IV УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

1 УЛАЗНА СИГУРНОСНА ВРАТА

1,1

Замена неисправних сигурносних брава у свему

према уграђеном типу , са могућношћу кодирања. .

Обрачун по ком ком 1,00

1,2
Штеловање на затварање и закључавање улазних

сигурносних врата у стан. 

Обрачун по ком ком 5,00

2 УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

2.1
Замена оштећених первајз лајсни, новим у свему

као постојеће, ширине око 6цм. Обрачун по м1.

м1 6,00

3

Набавка и уградња дрвених прагова, финално

излакираних ширине од 15 до 20цм дебљине

2цм.Обрачун по м.

храстови

ширине од 10-15цм м1 1,00

ширине од 15-20цм м1 1,00

4
Ампасовање постојећих унутрашњих врата.

Обрачун по комаду отвора.

ком. 22,00

5
Замена неисправног и оштећеног окова на

фасадној и унутрашњој столарији. 

5.1
Замена оштећених ручица. Унутрашња врата.

Обрачун по ком.
ком. 1,00
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6
Набавка и постављање кључева за унутрашња

врата који недостају. Обрачун по ком.
ком. 1,00

7

Замена комплетне браве са кваком и шилдом на

унутрашњим вратима у свему као постојеће.

Обрачун по ком.

ком. 1,00

8
Замена квака и шилдова на унутрашњим вратима.

Обрачун по комплету.
комп. 1,00

9

Демонтажа постојећих, набавка и уградња нових

унутрашњих врата завршно фарбаних

полиуретаном у свему као постојећа. Обрачун по

комаду новоуграђених врата.

ком. 1,00

IV УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА УКУПНО

V ФАСАДНА СТОЛАРИЈА

1 Демонтажа са израдом и монтажом застакљене

ПВЦ столарије са ПВЦ еслингер ролетнама.

Прозоре и врата израдити од високоотпорног

тврдог ПВЦ-а у петокоморном систему профила,

са ојачаним челичним нерђајућим профилима у

свему као постојећи. Столарију дихтовати трајно

еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на

угловима. Оков и боја столарије у свему као

постојећи. Крила застаклити термо изолационим

нискоемисионим стаклом. Прозор снабдети

подпрозорском даском од ПВЦ-а.

Обрачун по м2

прозори м2 1,00

балконска врата м2 1,00

2 Замена оштећених подпрозорских клупица новим

од ПВЦ-а ширине до 20цм у комлету са бочним

чеповима. 

Обрачун по м1. м1 5,00

3 Ампасовање постојећих пвц прозора и врата на

отварање,затварање и продувавање. Обрачун по

комаду.

ком. 166,00

4 Набавка и поставњаа недостајућих дихт гума на

фасадној пвц столарији. Обрачун по м1.

м1 6,00

5 Набавка и постављање недостајућих поклопаца

шарки  пвц столарије. Обрачун по ком.

ком. 10,00

6 Демонтажа постојећег и монтажа новог механизма

за отварање и затварање на крилу прозора и врата.

Обрачун по комаду.

ком. 3,00
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7 Демонтажа постојеће, набавка и уградња нове

ручице за отварање пвц столарије. Обрачун по

комаду.

ком. 11,00

V ФАСАДНА СТОЛАРИЈА УКУПНО

VI СТАКЛОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ

1

Демонтажа стакла са набавком и уградњом новог

у одговарајућој димензији . Обрачун по м2.

а.гриз стакло д=4мм м2 1,00

б.Нискоемисионо термоизолационо стакло 4+12+4
м2 1,00

в.Обично провидно стакло д 4мм м2 1,00

г. Демонтажа, набавка и уградња новог армираног

стакла преграде на тераси. 
2,50

VI СТАКЛОРЕЗАЧКИ  РАДОВИ УКУПНО

VII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

1 Замена - набавка и постављање паркета од

ХРАСТА дебљине 22мм у просторијама где се

паркет ошећен и одигнут од подлоге због поплаве

или продора воде или влаге у стан. Позиција

обухвата и скидање постојећег паркета, као и

припрему подлоге за постављање новог

паркета.Обрачун по м2

храстов паркет м2 53,84

2

Замена оштећених паркет лајсни новим , у свему

као постојеће. Позиција обухвата и

лакирање.Обрачун по м.

храстове лајсне м1 20,00

3 Хобловање и лакирање замењеног паркета у свему

као постојећи  .

Обрачун по м2 м2 35,00

4

Поправка- Хобловање и лакирање постојећег

накнадно оштећеног или расушеног паркета

заједно са угаоним лајснама на контакту зида и

пода двокомпонентним лаком. Пукотине и размаке

између ламела у паркету штуковати "Штук масом

за паркет". Лакирати три пута безбојним

одговарајућим лаком. 

Обрачун по м2. м2 1.067,75
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5

Демонтажа постојећег храстовог прага за излаз на

терасу, израда новог и монажа. Параг је димензија

80х17х2цм.Обрачун по комаду.

ком. 2,00

VII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

1 Постављање противклизне керамике I класе, на

тераси преко постојеће са падирањем на једну

страну. Обрачун по м2 терасе.

Обрачун по м2 м2 25,50

2 Постављање керамичке сокле на тераси.

Обрачун по м м1 5,00

3 Постављање керамике на предњем зиду каде и

првог реда изнад каде након уградње нове каде.

Керамика је у класи и у свему као и керамика која

је уграђена и пре замене каде.

Обрачун по м2 м2 20,00

4

Постојеће фуге на поду и зиду од керамичких

плочица, очистити и поново фуговати у тону и

боји као постојеће.Обрачун по м2.

м2 10,00

5 (Замена керамичких плочица које су у контра паду

или услед поправке на инсталацијама) Набавка и

постављање подних керамичких плочица у

купатилу. Плочице су 1. класе, у свему као

постојеће. 

Обрачун по м2 м2 10,00

6 Замена оштећених керамичких плочица, у свему

као постојеће. Обрачун по ком.

а. Зидне ком 16,00

б. Подне ком 5,00

VIII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ

1

Демонтажа постојећег солбанка од поц. Лима

д=0,6мм, са израдом и монтажом новог раз ширине

око 25цм. Обрачун по м1.

м1 10,00

2 Поправка пада солбанка који су у контра паду.

Поѕиција обухвата демонтажу и поновну монтажу

са ѕаптивањем бочних ѕавршетака трајно

еластичним китом.

Обрачун по ком. ком 10,00
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3 Заптивање завршетака лимених окапница ради

спречавања продора воде, трајно еластичним

китом.

Обрачун по м1 м1 10,00

IX ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

X ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1 Израда хидроизолације терасе у два слоја типа

"кондора" или слично. Позиција обухвата израду

холкера у висини од 20-30цм у целом обиму

терасе. Изолацију радити у следећим

слојевима:хладан премаз битулитом, Полифлекс

В4Е варен 100%, Полифлекс ПФ4Е варен 100%

или слично.

Обрачун по м2 м2 10,00

2 Израда термоизолације на фасади према грејаном

простору дебљине д=10цм, карактеристика у свему

као постојећа.

Обрачун по м2 м2 1,00

3 Израда термоизолације каменом вуном

унутрашњих зидова према негрејаном простору,

карактеристика у свему као постојећа.Камену вуну

лепити одговарајућим лепком и типловати.

Позиција обухвата и наношење грађевинског

лепка у два слоја са мрежицом и бојење акрилном

белом бојом. Обрачун по м2.

Дебљине 5цм м2 1,00

Дебљине 8цм м2 1,00

4 Израда- поправка хидроизолације око замењених

сливника у купатилима где су мењани сливници.

Обрачун по ком ком 1,00

5

Израда- поправка полимер-цементне

хидроизолације у свему према препоруци

произвођача. Обрачун по м2.

Обрачун по м2 м2 26,50

X ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

1 Поправка фасадног зида ( након поправке

хидроизолације) у свему као постојећа.

Обрачун по м2 м2 1,00
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2 Санација пукотина и оштећења на фасади.

Пукотине санирати високо еластичним средствима.

Фасаду завршно обрадити у тону и квалитету као

постојеће.

 Обрачун по мl. мl 20,00

XI ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

1

Демонтажа постојећих спуштенх гипс плафона, без

демонтаже подконструкције, са набавком и

уградњом нових плоча д 12,5мм укључујући и

бандажирање спојева зида и плоче као и плоча

међусобно. Обрачун по м2.

а.Ватроотпорне на 60мин. м2 1,00

б.Влагоотпорне . м2 15,00

в.Класичне плоче. м2 10,00

ц. Аквапанел за споља на еркерима м2 1,00

XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ УКУПНО

XIII РОЛЕТНАРСКИ  РАДОВИ

1

Демонтажа и поновна монтажа у смислу

преслагања ролетне у кутији и довођење у

функционално стање. 

Обрачун по м². 

м² 20,50

2

Поправка аутомата еслингер ролетне. Постојећи

покварен аутомат еслингер ролетни демонтирати,

покварене делове поправити или заменити новим. 

Обрачун по комаду. 

ком. 1,00

3

Замена аутомата еслингер ролетне. Постојећи

неисправан аутомат еслингер ролетни демонтирати

и поставити нов, по узору на постојећи." 

Обрачун по комаду. 

ком. 1,00

4

Замена гуртне еслингер ролетне. Постојећу

оштећену гуртну еслингер ролетни демонтирати и

поставити нову, по узору на постојећу." 

Обрачун по комаду. 

ком. 3,00

5

Замена оштећене ПВЦ ламеле на еслингер ролетни

новом у свему као постојећа, димензија ламеле око

4х170цм . Обрачун по ком.

ком. 40,00
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6

Замена оштећене маске кутије за еслингер ролетну

димензија до170/ 25цм. Обрачун по комаду.

а.Од ПВЦ -а ком. 2,00

7

Демонтажа оштећених вођица ПВЦ еслингер

ролетни са набавком и монтажом новим у свему

као постојеће са уградњом ПВЦ капица на местима

на којима је вођица фиксирана за рам прозора.

Обрачун по м1.

м1 10,00

8

Набавка и монтажа недостајућих ПВЦ капица на

местима на којима је вођица фиксирана за рам

прозора.

ком. 10,00

9

Набавка и монтажа недостајућих ПВЦ маски на

местима пролаза кондезоване воде из профила

прозора или врата. Обрачун по комаду.

ком. 10,00

10

Набавка и уградња недостајућих филцаних трака у

вођицама ПВЦ еслингер ролетни . Обрачун по м1.

м1 5,00

11

Набавка и уградња алуминијумских венецијанер

ролетни сирине 25мм на а ПВЦ прозору у

комплету са вођицама и механизмом за

подешавање угла самих ламелица. Обрачун по м2

уграђене ролетне.

м2 11,50

12

Постојећу венецијанер ролетну сервисирати у

смислу замене делова, новим и ставлјанја ролетне

у функционално стање. Обрачун по комаду

замењеног дела.

а.замена покиданих вођица ком. 3,00

б.замена механизма за подешавања угла ком. 3,00

ц.замена ручице механизма ком. 3,00

д.замена појединих ламела новим у свему као

постојеце. Ширина ____, дужина______
ком. 3,00

XIII РОЛЕТНАРСКИ  РАДОВИ УКУПНО

XIV РАЗНИ РАДОВИ

1

Обрада споја кутије за ролетну са зидом,

постављањем мрежице и глет масе ( испуцало).

Обрачун по комаду прозора.

ком 10,00

2

Заптивање спојнице око ПВЦ прозора и врата са

спољне стране трајно еластичним гитом. На суве и

очишћене спојнице нанети трајно еластични гит и

обрадити га одговарајућим алаткама на начин да се

спојница испуни и задихтује у потпуности.

Oбрачун по м1.

м1 25,00
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3

Детаљно чишћење просторија у стану са прањем

санитарних чворова, фасадне столарије и тераса

после изведених радова. Обрачун по квадрату

стана или атељеа.

Обрачун по м2 м2 2.028,59

XIV РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО

I

II

III

IV

V

VI

VII ПАРКЕТАРСКИ РАДОВИ

VIII

IX

X

XI

XII СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

XIII РОЛЕТНАРСКИ РАДОВИ

XIV

ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

РАЗНИ РАДОВИ 

УКУПНО АГ РАДОВИ:

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ

 УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА

ФАСАДНА СТОЛАРИЈА

СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ

КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

РУШЕЊЕ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ
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1

Стављање мреже под притисак - пуштање воде у

санитарном чвору и кухињи. Преглед инсталација

топле и хладе воде, преглед сифона лавабоа и каде

са утврђивањем евентуалних оштећења и давањем

извештаја по стану. ком 31

2

Испирање канализације са одстрањивањем свих

грубих предмета и прљавштине, као и местимично

одгушивање у становима ком 8

3

Демонтажа оштећеног водокотлића, набавка новог

нискомонтажног водокотлића ПВЦ (Геберит или

сл), уградња, и повезивање на мрежу. Обрачун по

ком. ком. 6

4

Монтажа бринокс црева за умиваонике - без

набавке, повезивање постојеће батерије. Обрачун

по ком. ком. 24

5
Набавка и монтажа бринокс црева за умиваонике

и водокотлиће. ком. 20

6

Набавка и монтажа еластичне везе од ребрастог

инокса за повезивање водоводне мреже са гасним

бојлером.  ком. 15

7

Демонтажа постојеће, набавка, транспорт и

монтажа нове ВЦ шоље од санитарног порцелана

комплет са поклопцем од пластике. Обрачун по

ком. ком. 3

8
Замена сифона веш машине (са набавком

материјала). Обрачун по комаду ком. 5

9

Преглед,санација или реглажа ВЦ комплета, шоље,

гумени одбојници, веза шоље са пластичном цеви

испирача са обујмицом ком. 10

10
Набавка и монтажа решетке за сливник у купатилу

и WC-у (дим10x10 ) ком. 5

11

Преглед и санација дела водоводне мреже у

купатилу, израда нове мреже ( око 2,0 м по

интервенцији ) са уградњом вентила ком. 6

12
Преглед и санација дела канализационог

подплафонског развода  ( по интервенцији  до 2м)
ком. 6

13
Рушење обзиде и демонтажа постојеће оштећене

каде, са транспортом на депонију. ком 8

14
Набавка и уградња нове каде, са преливом,

одливом и сифоном, са обзиђивањем ком. 8

15
Реглажа постојећих сифона лавабоа у купатилима

где се јавља цурење ком. 15

16

Демонтажа постојеће једноручне батерије, на

лавабоу, набавка нове сличног квалитзта и

уградња, и повезивање на мрежу.Обрачун по ком
ком. 5

17
Реглажа постојећих једноручних батерија на

лавабоима ком. 10

2. ВОДОВОД  И  КАНАЛИЗАЦИЈА 

Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /
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Пос Опис радова
Јед.

мере
Количина

јед.цена 

/дин/

Укупно

/ дин /

18

Демонтажа постојеће туш батерије, набавка нове

истог типа уградња, и повезивање на

мрежу.Обрачун по ком ком. 3

19

Замена постојећих вирбли са продуженим

вирблама и одговарајућим капама на вентилима

водоводне мреже ради могућег приступа вентилу.
ком. 25

20
Замена сифона за каду са повезивањем на

канализацију ком. 5

21

Набавка и монтажа поцинкованих поклопаца

(вратанца) за ревизионе канале у купатилу и

кухињи и за каду. ком. 20

22
Набавка и монтажа црева и туш ручица

(слушалица) ком. 5

23 Замена  одговарајучих перлатора на славинама. ком 25

24 Замена  ЕК вентила ком 25

25
Замена никловане славине са холендером за

прикључак машине за веш или судове ком 15

26 Замена пропусних  вентила са капом ком. 10

27
Набавка и монтажа ширих розетни за водоводне и

канализационе прикључке ком. 30

28
Демонтажа постојећег, набавка новог и монтажа

лавабоа у WC-у ком. 5

29
Замена постојећег пластичног подног сливника са

решетком у купатилу ком 5

30 Замена оштећене WC даске ком 10

31
Замена оштећеног огледала у купатилу вел 60/40 од

домаћег произвођача ком 5

32
Замена оштећеног етажера изнад лавабоа од

домаћег произвођача ком 10

33

Замена оштећених делова санитарне галантерије у

мокрим чворовима од домаћег произвођача (држач

сапуна, пешкира тоалет папира....) ком 30

УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА:

НАПОМЕНА: Извођач радова на

инсталацијама водовода и канализације мора

да води рачуна постојећем стању паркета,

плочица и свих осталих инсталација, да по

завршетку радова очисти станове од свог шута,

вишка материјала и преда стан у стању каквог

га је примио.
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Ред. 

број
Опис позиције Мера Количина

Јединична 

цена
Укупно

1 Испорука и уградња модуларне енергетскe

монофазне прикључнице, типа М2 kom 12,00

2 Испорука и уградња модуларне енергетскe

монофазне прикључнице, типа М4 (ТВ+енергетска

+еуро јаск прикључница). kom 3,00

3 Испорука и уградња енергетскe трофазне

прикључнице kom 4,00

4 Демонтажа постојеће светиљке у купатилу

монтиране на зиду, на погрешном месту. 

Укинути овај струјни круг напајања светиљке у

припадајућој разводној кутији. kom 4,00

5 Набавка, испорука и уградња нове ЛЕД светиљке

следећих техничких карактеристика:

Номиналана снага светиљке:  18W

Номинални напон: 230V, 50Hz

Температуре боје:  4000 K

Степен заштите:  IP 44

Тип светиљке: ЛЕД светиљка 

Тип драјвера: драјвер константне струје 

Комплетно монтиране ЛЕД светиљке повезане на

инсталацију осветљења.

Место монтаже: КУПАТИЛО - ИЗНАД

ОГЛЕДАЛА /ЛАВАБОА 
kom 4,00

6 Набавка, испорука и уградња нове ЛЕД светиљке

следећих техничких карактеристика:

Номиналана снага светиљке:  18W

Номинални напон: 230V, 50Hz

Температуре боје:  4000 K

Степен заштите:  IP 44

Тип светиљке: ЛЕД светиљка 

Тип драјвера: драјвер константне струје 

Облик светиљке: округла светиљка са металним

корпусом беле боје и дифузором од ПММА

Начин уградње: уградна

Гаранција: min 24 месеца

Комплетно монтиране ЛЕД светиљке повезане на

инсталацију осветљења.

Место монтаже:  

КУПАТИЛО - НА ПЛАФОН - УГРАДНА

СВЕТИЉКА

kom 4,00

3. ЕЛЕКТРО РАДОВИ 
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Ред. 

број
Опис позиције Мера Количина

Јединична 

цена
Укупно

3. ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

7 Набавка, испорука и уградња на позицијама нове

ЛЕД светиљке следећих техничких

карактеристика:

Номиналана снага светиљке:  24W

Номинални флукс светиљке:  110lm/W

Номинални напон: 230V, 50Hz

Температуре боје:  4000 K

Степен заштите:  IP 20

Тип светиљке: ЛЕД светиљка са СМД диодама

Тип драјвера: драјвер константне струје 

Облик светиљке: округла светиљка са металним

корпусом беле боје и дифузором од ПММА

Начин уградње: надградна

Гаранција: min 24 месеца

Комплетно монтиране ЛЕД светиљке повезане на

инсталацију осветљења.

Место монтаже:  

КУХИЊА - НА ПЛАФОН - НАДГРАДНА

СВЕТИЉКА
kom 4,00

8 Набавка, испорука и уградња нове ЛЕД светиљке

следећих техничких карактеристика:

Номиналана снага светиљке:  24W

Номинални напон: 230V, 50Hz

Температуре боје:  4000 K

Степен заштите:  IP 54

Тип светиљке: ЛЕД светиљка

Тип драјвера: драјвер константне струје 

Облик светиљке: округла светиљка са металним

корпусом беле боје и дифузором од ПММА

Начин уградње: надградна

Гаранција: min 24 месеца

Комплетно монтиране ЛЕД светиљке повезане на

инсталацију осветљења.

Место монтаже: ТЕРАСА - НАДГРАДНА

СВЕТИЉКА - МОНТАЖА НА ЗИД

kom 2,00

9 Набавка, испорука и уградња купатилског

вентилатора.

Место монтаже:  КУПАТИЛО kom 2,00

10 Набавка, испорука и уградња поклопаца на

разводним инсталационим кутијама које су без

поменутих поклопаца. kom 10,00

11 Набавка, испорука и уградња поклопца за станску

разводну таблу. kom 3,00

12 Извршити све потребне прописане прегледе,

испитивања и мерења са издавањем атеста о

измереним вредностима. kom 31,00

УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:
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Ред. 

број
Опис позиције Мера Количина

Јединична 

цена
Укупно

4.

I  ТОПЛОВОДНО ГРЕЈАЊЕ

1. Комплетно пуњење станске инсталације грејања

водом ( цевна мрежа, гасни котао, грејна тела).

Одзрачивање исте. Позиција обухвата испитивање

инсталације на хладан водени притисак (3 bara) у

трајању од минимум 3h. За посао испитивања

користити оверени-избаждарени мерни уређај -

манометар са мерним опсегом 0-6 бара. По

извршеном испитивању Извођач је дужан

Наручиоцу посла да достави позитиван записник о

извршеном испитивању потписан од стране

одговорног извођача радова. 
комплета 31,00

Предмер је дат збирно за више станова.

Обавеза Извођача је да код подношења понуде сагледа целокупне радове (увидом у текстуалну 

документацију, као и обиласком објеката и увидом у стање свих предметних станова и уграђене 

опреме и елемената) како не би накнадно исказао захтев за неоправдане накнадне радове, 

односно продужење рокова. 

У свакој позицији предмера, уколико није супротно написано, обухваћени су:  набавкa, 

транспорт до места уградње, монтажа и уградња, израда специфичних склопова, испорука и 

монтажа помоћног монтажног и потрошног материјала, сав потребан алат, скеле, заштитна и 

транспортна средства, теренски додаци радника, смештај и исхрана, превоз радника. Извођеч је 

дужан да о свом трошку обезбеди потребну електричну енергију , воду и  природан гас  како би у 

потпуности извршио све уговорене радове и неопходна испитивања која су предмет ове набавке. 

Евентуални трошкови око заснивања предплатничког односа са дистрибутером ел. енергије, 

природног гаса или слично, падају на терет Извођачу радова.

Обавеза Извођача је да за сваки набављени материјал и опрему прибави адекватан, важећи 

доказ о квалитету (атест, извештај о испитивању, произвођачку декларацију и сл.) и да сав 

набављени материјал и опрема буду нови, некоришћени.

Обавеза Извођача је да опрему уграђује строго према препорукама произвођача и правилима 

струке.

Обавеза Извођача је да приликом извођења радова не проузрокује штету у постојећем објекту 

(просторијама) и на постојећој опреми (инсталацијама), обзиром да ће сваку причињену штету 

морати да надомести.  

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Обавеза Извођача је да ништа од опреме и материјала не набавља, не испоручује и не уграђује, 

без претходног одобрења Наручиоца. У случају да Извођач испоручи или угради материјал или 

опрему која нема претходну сагласност Наручиоца, тај ће материјал и/или опрему Извођач о 

свом трошку да уклони из објекта у најкраћем могућем року.
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Ред. 

број
Опис позиције Мера Количина

Јединична 

цена
Укупно

2. Набавка, испорука и монтажа новог радијаторског

термостатског вентила за једноцевно грејање са

50% протока, са успонском цеви (комплет вентил,

без термо главе) на постојећи радијатор. Позиција

обухвата и демонтажу постојеће неисправне

опреме.Произвођач вентила: HERZ -Аустрија,

шифра: 7173 + 7728 + 6292 + 6330

DN15, PN 10 комплета 7,00

3. Набавка, испорука и монтажа новог радијаторског

термостатског вентила за једноцевно грејање са

50% протока, са уронском цеви за сушач пешкира

(комплет вентил са уронском цеви, без термо

главе). Позиција обухвата и демонтажу постојеће

неисправне опреме. Произвођач вентила: HERZ -

Аустрија,  тип: угаони, шифра: 7784

DN15, PN 10 комплета 5,00

4. Набавка, испорука и монтажа нове термостатске

главе на постојећи радијатор.Позиција обухвата и

демонтажу постојеће неисправне опреме.

Произвођач: HERZ -Аустрија, тип: STANDARD

(каталошка ознака 1 7260 06).

комада 4,00

5. Одзрачни ручни вентил за радијаторе. Прикључак

са навојем 1/2“ са EPDM заптивком. Позиција

обухвата и демонтажу постојеће неисправне

опреме. Максимални радни притисак 10 bar тип

505 производ CALEFFI или еквивалент.

комада 4,00

6. Славина за пражњење и пуњење радијатора.

Прикључак са навојем 1/2М. EPDM заптивка.

Позиција обухвата и демонтажу постојеће

неисправне опреме. Максимални радни притисак

10 bar.Производ CALEFFI или еквивалент.

комада 4,00

7. Алуминијумски чланкасти радијатор тип; VOX 500

произвођач GLOBAL-Италија или еквивалент.

Позиција обухвата и демонтажу постојеће

неисправне опреме. Уз радијатор се испоручује

потребан број радијаторских заптивача као и

комплет елемената за ношење.
чланака 220,00

8. Цевни радијатор тип NK LUX производ НЕША

КОМЕРЦ или еквивалент, комплет са носачима и

елементима за фиксирање. Позиција обухвата и

демонтажу постојеће неисправне опреме.

Димензије радијатора (ширина x висина):

500 x 750 mm комада 4,00
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9. Адаптер-спојница са еуроконусом и месинганим

стезним прстеном за повезивање радијаторског

вентила са цевним бакарним разводом-

компресиони фитинг.Позиција обухвата и

демонтажу постојеће неисправне опреме.

Произвођач : Calefi -Италија, тип: адаптер вентила

Cu 15.
комада 80,00

10. Адаптер-спојница са еуроконусом и месинганим

стезним прстеном за повезивање завршног сета

разделника са цевним бакарним

разводом.Позиција обухвата и демонтажу

постојеће неисправне опреме. Произвођач : Calefi -

Италија, тип: адаптер спојница 1/2"ун. навој- Cu

15.
комада 50,00

11. Хватач нечистоћа (налази се непосредно испред

гасног котла) величине отвора 0,5 mm са ситом од

нерђајућег челика, телом од месинга и

унутрашњим навојем производ HIDRA или или

еквивалент. Позиција обухвата и демонтажу

постојеће неисправне опреме.

DN20, PN10 комада 2,00

12. Сабирник/разделник пар (уграђује се у стански

ормарић) димензија 1“ који се састоји од

лоптастих славина на улазним и излазним

прикључцима(1/2“) и држачима за монтажу у

стански разводни орман. Димензије прикључака

(према потрошачима) су 1/2“, а максимална радна

температура 110°C и максимални радни притиск

10 bar, производ BIANCHI или еквивалент.

Позиција обухвата и демонтажу постојеће

неисправне опреме

 са 2 прикључка комада 7,00

 са 3 прикључка комада 2,00

13. Поправка, односно постављање и учвршћивање

постојећег рама са вратанцима станског ормарића

за грејање комплет 7,00
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14. Комплетна санација постојећег-изведеног подног

развода од бакарних цеви у облози од пвц-а(

Ø15x1,0 mm или Ø18x1,0 mm) . Позиција обухвата

демонтажу раније уграђене цеви на којој је уочено

цурење воде. Спајање цеви извести коришћењем

бакарних муфова који су обрачунати овом

позицијом радова. Радови демонтаже паркета,

цементне кошуљице или сл.представљају АГ

радове тако да нису обухваћени овом позицијом

радова. Исте ће извести Извођач Аг радова.

Позиција се односи на санацију цурења и обухвата

све инсталационе радње како би се раније изведен

подни развод оспособио тј. довео у функционално

исправно стање.

ком. 20,00

15. Вентилатор за вентилацију блокираних просторија

(купатила) комплет са неповратном

клапном.Позиција обухвата и демонтажу постојеће

неисправне опреме. Произвођач: Dospel

Тип: Styl 100

P=15W

комада 3,00

16. Испорука, транспорт и уградња ПВЦ украсне

розетне. комада 75,00

17. Фарбање визуално-оштећеног чланка грејног тела

одговарајућом фарбом за алуминијум, у

одговарајућој боји. по чланку 50,00

II
УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА

1. Испитивање унутрашље гасне инсталације ниског

притиска, мереног дела (до 100mbara) пре

пуштања у рад исте за случај када је инсталација

била искључена дуже од 1 године. Испитивања

извршити према Правилнику о техничким

нормативима за унутрашње гасне инсталације

(СЛ.СРЈ 20/92,33/92), члан 149. По извршеном

испитивању Извођач је дужан Наручиоцу посла да

достави позитиван записник о извршеном

испитивању потписан од стране одговорног

извођача радова.

комплета 31,00

УКУПНО ТОПЛОВОДНО ГРЕЈАЊЕ:

ВЈН 03/19 - машинске инсталације 19



Ред. 

број
Опис позиције Мера Количина

Јединична 

цена
Укупно

2. Испорука, транспорт и монтажа тврдих бакарних

цеви УГИ димензија Ø22x1,0 mm. Позиција

обухвата комплетни спојни и заптивни материјал,

материјал за заваривање, фазонске комаде,

кривине, лукове, спојнице, цевне држаче , као и

предходну демонтажу раније уграђеног

неисправног цевног развода (присутно цурење

инертног гаса приликом испитивања на чврстоћу и

непропусност) . Позиција се односи на санацију

цурења или слично и обухвата све инсталационе

радње како би се раније изведен УГИ развод

оспособио тј. довео у функционално исправно

стање.

Ø22x1,0 mm
метара 15,00

3. Кугла вентил, гасни, са холендером за монтажу

унепосредно испред гасног котла.Позиција

обухвата и демонтажу постојеће неисправне

опреме. Производ BIANCHI-Италија или

еквивалент следећих димензија:

DN20, PN16 комада 6,00

III ГАСНА ОПРЕМА

1. Ванредни функционални преглед гасног котла-

"мали сервис котла", произвођача опреме :

PROTERM, тип: LYNX-24kW. Потребно је да

овлашћени сервисер од стране дистрибутера

опреме изврши функционални преглед

некоришћеног гасног котла уграђеног пре 7

година. Под фукционалним испитивањем

подразумева се: контрола херметичности гасног и

воденог дела, провера пумпе, експанзионе посуде,

вентилатора, одвода димних гасова, унутрашње

чишћење уређаја од прашине, чишћење горионика

и електрода, контрола и подешавање параметара

уређаја у радном режиму све док се не постигну

тражени параметри. Позиција подразумева све

радње (ако треба исте да се и понове и више пута)

у циљу обезбеђења функционално- исправног рада

уређаја, након чега се издаје потврда о

исправности истог од стране овлашћеног

сервисера. Позиција обухвата и цену утрошених

енергената (природан гас, ел.енергија) неопходних

за функционално испитивање уређаја. Трошкови

око заснивања предплатничког односа са

дистрибутером природног гаса падају на терет

Извођача радова.

комплета 31,00

УКУПНО УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА:
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2. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

вентилатора гасног котла комада 7,00

3. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

пресостата гасног котла комада 7,00

4. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

примарног измењивача гасног котла комада 7,00

5. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

сигурносног температурног пресостата гасног

котла комада 7,00

6. демонтажа постојећег и испорука и монтажа нове

коморе за сагоревање гасног котла комада 7,00

7. демонтажа постојећег и испорука и монтажа нове

експанзионе посуде гасног котла комада 7,00

8. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

горионика гасног котла комада 7,00

9. демонтажа постојећег и испорука и монтажа нове

елеектроде паљења гасног котла комада 7,00

10. демонтажа постојећег и испорука и монтажа нове

циркулационе пумпе гасног котла комада 7,00

11. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

сензора температуре полазне воде гасног котла

комада 7,00

12. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

гасног вентила гасног котла комада 7,00

13. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

трокраког вентила и мотора гасног котла
комада 7,00

14. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

сензора протока воде гасног котла комада 7,00

15. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

вентила за допуну гасног котла комада 7,00

16. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

сигурносног вентила гасног котла комада 7,00

17. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

поклопца вентилатора гасног котла комада 7,00

18. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

ПТВ сензора гасног котла комада 7,00

19. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

граничног термостата гасног котла комада 7,00

20. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

сензора температуре повратног вода гасног котла

комада 7,00

21. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

трафоа паљења гасног котла
комада 5,00

22. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

секундарног измењивача гасног котла
комада 11,00

23. демонтажа постојећег и испорука и монтажа новог

колектора гасног котла
комада 7,00

УКУПНО ГАСНА ОПРЕМА:

ВЈН 03/19 - машинске инсталације 21



Ред. 

број
Опис позиције Мера Количина

Јединична 

цена
Укупно

IV АУТОМАТИКА

1. Испорука, транспорт и монтажа механичког

собног термостата производње: Baxi-Италија,

модел: ТАМ 011 или одговарајућег квалитета, са

ожичењем и повезивањем на котловску

аутоматику.
комада 4,00

2. Испорука, транспорт и монтажа кућног гасног

детектора производње HANKOOK GAS-Јужна

Кореа, модел: АБ 370 или одговарајућег квалитета

комада 4,00

I

II

III

IV

УКУПНО АУТОМАТИКА:

АУТОМАТИКА

УКУПНО МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

 ТОПЛОВОДНО ГРЕЈАЊЕ

УНУТРАШЊА ГАСНА ИНСТАЛАЦИЈА

ГАСНА ОПРЕМА
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ПРЕДМЕР  РАДОВА 

ПОПРАВКА СТАНОВА НА ЛОКАЦИЈИ ПАДИНА

У К У П Н О : 

    Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

АГ РАДОВИ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

ЕЛЕКТРО РАДОВИ

МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
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