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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 1.3.1. (деловодни број Одлуке 19-1997/5-
2-20 од 10. фебруара 2020. године) и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку број 1.3.1. (деловодни 19-1997/5-3-20 од 11. фебруара 2020. године), 
припремљена је: 
 
 
 

 
     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
       за јавну набавку у отвореном поступку, број 1.3.1.  

 
ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПОСЛОВНОГ 

ОБЈЕКТА – КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ – III ФАЗА 
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 4 

 
 
 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина 
и опис добара, радова или услуга, начин 
спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или 
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

 
 
 
 

5 

 
 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. Закона, упутство како се доказује 
испуњеност тих услова и образац изјаве 

 
 

23 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 25 

VI Образац понуде са спецификацијом 38 

VII Модел уговора 53 

VIII Изјава понуђача о поштовању прописа о заштити 
животне средине, о заштити на раду и 
запошљавању и забрани обављања делатности 59 

IX Образац изјаве о независној понуди 60 

X Образац трошкова припреме понуде 61 

XI Списак најважније изведених радова 62 

XII Потврда за референце понуђача 63 

XIII Изјава о кадровском капацитету 64 

XIV Изјава о техничком капацитету 67 

XV Овлашћење за представника 68 

XVI Потврда- обилазак локације 69 
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I    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац: .....................................ЈКП „ ЛИСЈЕ“ Нови Сад  
Адреса: …........................................Народног фронта 53  
Интернет страница:.........................www.lisje.com  
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
Законски оквир поступака јавних набавки и извршења Уговора о јавним набавкама: 
 

- ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (Сл.гласник РС број 124/12, 14/15 и 68/15) 
- ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ („Сл.гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13 испр.) 
- ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („Сл.лист СРЈ“ , бр. 33/97 и 31/2001 и „Сл . 

Гласник РС“ бр. 30/2010 и 18/16)  
- ЗАКОН О ОБЛИГАЦИОНИМ ОДНОСИМА („ Сл. лист СФРЈ“ , бр. 29/78, 39/85, 45/89- 

одлука УСЈ и 57/89 , „Сл.лист СРЈ“, бр. 31/93 и „ Сл. лист СЦГ“, бр.1/2003- Уставна 
повеља) 

- ЗАКОН О РОКОВИМА ИЗМИРЕЊА НОВЧАНИХ ОБАВЕЗА У КОМЕРЦИЈАЛНИМ 
ТРАНСАКЦИЈАМА („ Сл. Гласник РС“ бр. 119/12 и 113/17) уређује начин и рокове 
плаћања уговорене обавезе 

- ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ („Сл. гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009, 64/2010, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука уставног суда, 50/2013 - Одлука уставног суда, 
54/2013 – Решење Уставног суда, , 98/2013 – Одлука Уставног суда, 132/2014, 145/2014) 
и подзаконски акти донети након измене закона (145/14) 

- ПОСЕБНЕ УЗАНСЕ О ГРАЂЕЊУ („ Сл. лист СФРЈ“ , бр. 18/77) 
- ПРАВИЛНИК О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 

ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
(Сл.гласник РС број 86/2015) 

- УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКИ („Сл. гласник РС“ бр.56/2014) 
- ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ОСИГУРАЊА ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ  

(„Сл. гласник РС“ бр.40/2015) 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке број 1.3.1. су радови – Доградња и надоградња са реконструкцијом 
пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза  
Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
4. Јавна набавка није обликована по партијама 
 

5. Није у питању резервисана јавна набавка. 
 

6. Контакт (лице или служба)  
 
Лице (или служба) за контакт: Саша Шолаја, Ивана Кањерић 
Е - маил адреса (или број факса): sasasolaja@lisje.com; 021/526-181 lok.105 или Ивана 
Кањерић, ivanakanjeric@lisje.com; 021/518-078. 

 
 
 

mailto:sasasolaja@
mailto:ivanakanjeric@lisje.com
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II     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке бр. 1.3.1. су радови – Доградња и надоградња са 
реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом 
Саду – III фаза 
 
 

2. Назив и ознака из општег речника набавке:  
 

ОРН: 45213150 – радови на изградњи пословних зграда 
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III     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 

КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИСПОРУКЕ РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ И СЛ. 

 
 
ПРЕДМЕТ:      Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног  објекта  
                        - комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза 
 
Због бољег и лакшег функционисања  у обављању погребне делатности, потребно је изградити 
пословни објекат (доградња хоризонталног и ветрикалног габарита приземље и спрат (П+1) и 
реконстукција дела приземља постојећег пословног објекта). Укупна нето површина објекта је 
1.438,62 м², а укупна бруто површина износи 1.785,20 м². Изградњом пословног објекта 
значајно ће се подићи ниво и побољшати квалитет пружених услуга Јавног комуналног 
предузећа „Лисје“ корисницима, који ће на једној локацији моћи да заврше све послове везане 
за заказивање сахране, избор гробног места, погребне опреме, заказивање даће или помена, 
избор и договор о реализацији каменорезачких и грађевинских услуга и радова, плаћање 
закупа и одржавање гробних места, решавање свих редовних, али и спорних питања у вези  са 
тим, као и свих осталих захтева који проистичу из домена послова због којих је предузеће и 
основано и који су му поверени. На овај начин ће све службе бити лоциране на једном месту, 
чиме ће се постићи максимална ефикасност и брзина у извршавању тражених услуга. 
Истовремено, комуникација међу самим службама Предузећа биће олакшана, а трошкови 
смањени (закуп пословног простора, трошкови телефона, утрошак горива, коришћење 
службених возила итд.). Прве две фазе изградње објекта су изведене у току 2018. и 2019. 
године и обухватале су грубе грађевинске радове на доградњи објекта. У делу постојећег 
објекта намењеног за реконструкцију, налазе се пријемне канцеларије за рад са странкама, 
благајна....те је неопходно радове и динамику прилагодити потребама Предузећа. 
 
Техничке карактеристике:           Сви радови  који су предмет јавне набавке, треба да одговарају 

стандардима која важе у грађевинарству како је то предвиђено 
Законом о планирању и изградњи  

                                                       („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 (Одлука Уставног суда), 50/2013 

(Одлука Уставног суда), 54/2013 (Решење Уставног суда), 

98/2013 (Одлука Уставног суда), 132/2014, 145/2014 и 

подзаконски акти донети након измене закона (145/14 ) и 

посебне узансе о грађењу („Сл.лист СФРЈ“ бр.18/77) 

 Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави атесте за све 
уграђене материјале. 

 
Контрола квалитета:             ЈКП „Лисје“ Нови Сад ће именовати лице за вршење стручног 

надзора током периода извршења радова. Изабрани понуђач 
је дужан да по налогу именованог лица води грађевински 
дневник и грађевинске књиге, у складу са прописима који 
дефинишу ову врсту послова. 

 
Рекламације: У случају да именовани надзорни орган има примедбе у 

случају неодговарајућег квалитета, изабрани Извођач радова 
мора одмах приступити отклањању истих. Уколико изабрани 
Извођач не одговори на први позив Наручиоца на рекламацију, 
Наручилац има право да активира гаранцију за квалитет 
извршених радова. 

 
Mесто извршења радова:         Место извршења радова је задата локација на Градском  гробљу 

у Новом Саду.  
 
Напомена: Изабрани извођач радова је дужан да поштује посебне захтеве Наручиоца у 
смислу захтеване динамике у извођењу радова, како би се несметано одвијале 
активности из области основне делатности предузећа. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА 
 

Р.Б. ОПИС РАДОВА Јед.мере Количина   
  

  

  

 А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ 
РАДОВИ 

  

  

  

  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
  

  

  

  

  

1,1 Монтажа и демонтажа  фасадне 
скеле од гвоздених цеви са 
заштитном оградом. Обрачун по m2 
вертикалне пројекције скеле. 

m² 1.300,00 

    

 
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:   

  

  

  

  

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

  

  

  

  

2,1 Набавка и постављање фасадних 
плоча декоративног камена, 
"Stonecrete" или одговарајуће. 
Плоче дебљине 2-4цм поставити у 
цементном малтеру размере 1:3, а 
зидове претходно испрскати 
цементним шприцем. Декоративни 
камен пре уградње квасити водом. 
По завршеном облагању очистити 
спојнице и камен. Фуговање 
извести у техници по избору 
пројектанта. У цену улази припрема 
подлоге, набака и уградња плоча са 
фуговањем. Обрачун по м1. 

m¹ 380,00 

  

  

  

  

2,2 Зидање преградних зидова 
дебљине 12 cm пуном опеком у 
продужном малтеру размере 1:2:6. 
Обрачун пo m2, а ценом обухватити 
комплетан рад и материјал, као и 
АБ серклаж 12x15cm, армиран са 2 
Ø6 и узенгије Ø6/15cm, МБ 15. 
Обрачун по м2. m² 5,00 

  

  

  

  

2,3 Обзиђивање стубова фасадном 
опеком д=12цм у ПЦМ. Ценом 
обухватити комплетан рад и 
материјал. Обрачун по м2. 

m² 10,00 

    

 
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:   

  

  

  

  

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

3,1 Набавка материјала и израда 
армирано бетонских надпрозорника 
и надвратника, марке МБ20. 
Израдити оплату и надпрозорнике 
армирати по детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и 
неговати по прописима. У цену m³ 0,10 
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улазе и оплата, подупирачи и 
помоћна скела. Обрачун по м3.  
УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:   

  

  

  

  

4. ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ   

  

  

  

  

4.1 Набавка материјала и израда 
хидроизолације тераса преко 
бетонске подлоге изнад тла. 
Изолацију радити преко потпуно 
суве и чисте подлоге. Хладни 
премаз битулит "А" нанети четком 
или прскањем, на темеператури 
вишој од 10 степени. Битуменску 
масу загрејати највише до 180 
степени С, стално мешати и нанети 
врућу у слоју 2-3мм. битуменску 
траку залепити одмах, са 
преклопом 15цм. Кондор "3" са два 
слоја Битумена. Хидроизолацију 
извести од следећих слојева: 
хладан премаз битулитом "А" - врућ 
премаз битуменом "МВН" - Кондор 
"3", залепљен за подлогу - врућ 
премаз битуменом "МВН" - два 
слоја полиетиленске фолије, URSA 
SECO 500 или одговарајуће. 
Обрачун по м2. m² 40,00 

    

 
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: 

  

  

  

  

  

5. СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

 Напомена: Извођач радова је дужан да провери 
димензије отвора на лицу места. 

  

  

  

  

 
ВРАТА   

  

  

  

  

5,1 Израда и постављање двокрилних 
ПВЦ врата, димензија 150х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 
системом профила и ојачаног 
челичним нерђајућим профилима. 
Застаклити флот стаклом 
д=4+16+4мм и дихтовати ЕПДМ 
гумом, по шеми столарије и 
детаљима. Оков, брава са 
цилиндар улошком и три кључа, три 
шарке и боја врата, по избору 
пројектанта. На поду ставити 
гумени одбојник. У цену улазе 
комплетан рад и материјал. 
Обрачун по комаду. kom 2,00 

  

  

  

  



                    Kонкурсна документација за ЈН бр. 1.3.1.  8/ 69 

  

5,2 Израда и постављање једнокрилних 
ПВЦ врата, димензија 60х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 
системом профила и ојачаног 
челичним нерђајућим профилима, 
ПВЦ панел испуном у боји профила 
и системом заптивања ЕПДМ 
гумом, по шеми столарије и 
детаљима. Оков, брава са 
цилиндар улошком и три кључа, три 
шарке и боја врата, по избору 
пројектанта. На поду ставити 
гумени одбојник. У цену улазе 
комплетан рад и материјал. 
Обрачун по комаду. kom 6,00 

  

  

  

  

5,3 Израда и постављање једнокрилних 
ПВЦ врата, димензија 70х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 
системом профила и ојачаног 
челичним нерђајућим профилима, 
ПВЦ панел испуном у боји профила 
и системом заптивања ЕПДМ 
гумом, по шеми столарије и 
детаљима. Оков, брава са 
цилиндар улошком и три кључа, три 
шарке и боја врата, по избору 
пројектанта. На поду ставити 
гумени одбојник. У цену улазе 
комплетан рад и материјал. 
Обрачун по комаду. kom 6,00 

  

  

  

  

5,4 Израда и постављање двокрилних 
ПВЦ врата, димензија 130х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 
системом профила и ојачаног 
челичним нерђајућим профилима. 
Застаклити флот стаклом 
д=4+16+4мм и дихтовати ЕПДМ 
гумом, по шеми столарије и 
детаљима. Оков, брава са 
цилиндар улошком и три кључа, три 
шарке и боја врата, по избору 
пројектанта. На поду ставити 
гумени одбојник. У цену улазе 
комплетан рад и материјал. 
Обрачун по комаду. kom 1,00 
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5,5 Израда и постављање једнокрилних 
ПВЦ врата, димензија 91х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 
системом профила и ојачаног 
челичним нерђајућим профилима. 
Застаклити флот стаклом 
д=4+16+4мм и дихтовати ЕПДМ 
гумом, по шеми столарије и 
детаљима. Оков, брава са 
цилиндар улошком и три кључа, три 
шарке и боја врата, по избору 
пројектанта. На поду ставити 
гумени одбојник. У цену улазе 
комплетан рад и материјал. 
Обрачун по комаду. kom 16,00 

  

  

  

  

5,6 Израда и постављање застакљених 
(у унутрашњости објекта) ПВЦ 
врата, димензија 60х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
термопобољшаног ПВЦ профила  
са вишекоморним системом, по 
шеми столарије и детаљима. Врата 
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 
гумом, вулканизованом на 
угловима. Оков и боја врата, по 
избору пројектанта. Крила врата 
застаклити енергетски ефикасним 
термо стаклом д=4+16+4мм пуњено 
криптон гасом и дихтовати ЕПДМ 
гумом. У цену улазе комплетан рад 
и материјал. Обрачун по комаду. kom 2,00 

    

 
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:   

  

  

  

  

6. СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ    

  

  

  

  

6,1 Набавка материјала, израда и 
монтажа спуштеног плафона типа 
"Армстронг" 60х60, са 
подконструкцијом 24/36мм са 
уградним светиљкама 60х60; 
4х18W. Подконструкција беле боје, 
тип плоче по избору инвеститиора, 
висина спуштања 40цм. Обрачун по 
м2 плафона. m² 125,00 

    

 
УКУПНО СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ:    

  

  

  

  

7. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

7,1 Постављање подних керамичких 
протуклизних плочица у објекту, 
димензија 30x30 цм. Плочице I 
класе лепити лепком за плочице, у 
слогу по избору пројектанта. 
Подлогу претходно припремити и 
полагање извести равно. 
Постављене плочице фуговати и 
под очистити пиљевином. У цену 
улази набавка плочица и лепка за m² 800,00 
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постављање подних керамичких 
плочица у систему подног грејања. 
Обрачун по м2. 

  

  

  

7,2 Постављање зидних керамичких 
плочица, димензија 30x30 цм, на 
лепак. Плочице I класе, домаће 
производње, лепити лепком у слогу 
фуга на фугу. По потреби ивице 
плочица ручно добрусити. 
Обложене површине морају бити 
равне и вертикалне. Постављене 
плочице фуговати и очистити 
пиљевином. У цену улази и набавка 
плочица. Обрачун по м2. m² 151,52 

  

  

  

  

7,3 Постављање подних керамичких 
противклизних спољних плочица 
на терасе, рампе и подесте 
улазних степеница, димензија 
30x30 цм. Плочице I класе лепити 
лепком за плочице, у слогу по 
избору пројектанта. Подлогу 
претходно припремити и полагање 
извести равно. Постављене 
плочице фуговати и под очистити 
пиљевином. У цену улази и набавка 
плочица. Обрачун по м2. m² 95,00 

  

  

  

  

7,4 Постављање подних керамичких 
противклизних спољних плочица 
на газишта и чела степеништа, 
димензија 30x30 цм. Плочице I 
класе лепити лепком за плочице, у 
слогу по избору пројектанта. 
Подлогу претходно припремити и 
полагање извести равно. 
Постављене плочице фуговати и 
под очистити пиљевином. На 
газишта поставити и угаону лајсну. 
У цену улази и набавка плочица и 
уганих лајсни. Обрачун по м1. m¹ 40,00 

  

  

  

  

7,5 Набавка и постављање сокле по 
обиму зидова од подних керамичких 
плочица у лепку висине до 15цм. 
Обрачун по м1. m¹ 700,00 

    

 
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ 
РАДОВИ:   

  

  

  

  

8. ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

8,1 Набавка, израда и опшивање ивице 
на балконима бојеним 
поцинкованим лимом d=0,55мм 
развијене ширине 25цм. У цену 
улазе комплетан рад и материјал. 
Обрачун по м1. m¹ 20,00 

  

 
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:   
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9. СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

 
ОГРАДА НА ТЕРАСАМА   

  

9,1 Изградња и монтажа стаклене 
ограде тераса. Ограда је израђена 
од стакла дебљине 20мм. Ограду 
фиксирати за носећу АБ 
конструкцију, качити стакла 
странично уз помоћ тачкастих 
носача. Радити у свему према 
приложеној шеми и детаљу 
пројектанта. Обрачун по м1. m¹ 28,50 

    

 
УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ 
РАДОВИ:   

  

  

  

  

10. МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ 
РАДОВИ   

  

  

  

  

10,1 Обрада бетонских плафона, 
крајцовањем, наношењем 
грађевинског лепка и стаклене 
мрежице, због изравнавања 
површине, као припрема за 
глетовање. Обрачун по м2. m² 800,00 

  

  

  

  

10,2 Набавка материјала и глетовање 
фино малтерисаних зидова и 
плафона, дисперзивним китом. 
Површине обрусити, очистити и 
извршити неутрализовање. 
Прегледати и китовати мања 
оштећења и пукотине. 
Импрегнирати и превући 
дисперзивни кит три пута. Обрачун 
по м2. m² 2.250,00 

  

  

  

  

10,3 Набавка материјала и бојење 
глетованих зидова и плафона, 
бојама по избору пројектанта. Све 
површине брусити, импрегнирати и 
китовати мања оштећења. 
Предбојити и исправити тонираним 
дисперзионим китом, а затим бојити 
полудисперзивном бојом први и 
други пут. Обрачун по м2. m² 2.250,00 

  

 
УКУПНО МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ 
РАДОВИ: 

  

  

  

  

  

11. ПРИСТУПНЕ СТАЗЕ ОКО 
ОБЈЕКТА   

  

  

  

  

11,1 Израда тампонског слоја од 
туцаника 0-31,5мм, дебљине 
д=30цм са разастирањем, 
планирањем и ваљањем до 
потребне збијености. Обрачун по 
m³. m³ 165,00 
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11,2 Набавка, транспорт, разастирање у 
слојевима, набијање и фино 
планирање  фракције I. Фракцију I 
насути у предвиђеном слоју и 
набити до потребне збијености. 
Обрачун по m³. m³ 22,00 

  

  
  

  

11,3 Израда тротоара и стаза око 
објекта од бетонских 
префабрикованих елемената 
"БЕХАТОН", дебљине д=6цм, у 
слоју песка и слогу према пројекту. 
Спојнице испунити песком. У цену 
улази набавка, подлога од песка и 
спојнице. Обрачун по m². m² 550,00 

  

  

  

  

11,4 Набавка, транспорт и постављање 
бетонских ивичњака 
дим.18/12/50цм. Ивичњаке спојити 
цементним малтером, спојнице 
благо увући у односу на ивичњаке и 
обрадити. Обрачун по м1. m¹ 300,00 

  

 УКУПНО ПРИСТУПНЕ СТАЗЕ ОКО ОБЈЕКТА:   
  

  

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂ.-
ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

  

  

  

  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
  

  

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

  

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

  

4. ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ   

  

5. СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

  

6. СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ   

  

7. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

  

8. ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

  

9. СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ   

  

10. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

  

11. ПРИСТУПНЕ СТАЗЕ ОКО 
ОБЈЕКТА   

    

 
УКУПНО А.: 
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Б. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

  

       
Б.1 ЕНЕРГЕТИКА   

  

  

  

  

1.1 ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ   

  

1,1,1 Набавка материјала, постављање и повезивање 
инсталационих прекидача за монтажу у зид;   

  

 
* обични kom 22 

  

 
* серијски kom 7 

  

 
* наизменични kom 8 

  

 
* обични надградни, ИП55 kom 0 

  

 
* крстасти kom 2 

  

 
Обрачун по комаду прекидача. kom 39,00 

  

  

  

  

1,1,2 S5 = Набавка, монтажа и повезивање надргадне 
светиљке за опште осветљење. Двоструко параболични 
мат "dark light" алуминијумски растер, чистоће 99.9%. 
Анодизовани алуминијум са сребрном превлаком високе 
дифузне рефлексије обликован да обезбеди ефикасно 
осветљење са ограниченим бљештањем, сагласно EN 
12464 - UGR<16, cut off limit 65°, L<200 cd/m2, LOR>90%. 
Извор светла ЛЕД модули измењиви према 
интернационалном ZHAGA стандарду, животни век 
мин.60.000h са карактеристиком L80B10/SDCM3. 
Предспојни прибор и извори светла су од реномираних 
произвођача (Philips, Vossloh-Schwabe или одговарајуће). 
Димензије светиљке 1193х120мм. Светиљка типа: 
(ORIEN CDP2 1200, BUCK, 3.514lm, 38W, 4.000K, IP40, 
230V) или одговарајуће. Обрачун по комаду. kom 46,00 

  

  

  

  

1,1,3 S4 = Набавка, монтажа и повезивање надргадне 
светиљке за директно осветљење. Кућиште светиљке и 
дифузор од вандал резистентног поликарбоната. Извор 
ЛЕД сијалица Е27, 14W, замена за инк. 100W, 
карактеристика, Ra>80, 4.000K, измењива. Димензије 
светиљке Ø300х124мм. Светиљка типа: (GLOBO, 
DISANO, 1xE27, LED 14W, 4.000K, IP65, IK08, 230V) или 
одговарајуће. Обрачун по комаду. kom 16,00 

  

  

  

  

1,1,4 S8 = Набавка, монтажа и повезивање рефлекторске ЛЕД 
светиљке са кућиштем од алуминијумског лима, 
конструкција кућишта обезбеђује добро хлађење на 
високим амбијенталним температурама што обезбеђује 
поуздан и дуготрајан рад светиљке, сочива од UV-
стабилног PMMA не жуте временом и имају оптичку 
ефикасност од 99%; светиљка је предвиђена за 
амбијенталну темепературу од -20С до +50С. Извор 
светла 4хЛЕД модул иземњив по ZHAGA стандарду, 
животни век ЛЕД модула мин.75.000h са 
карактеристиком L70B10/SDCM3. Предспојни прибор и 
извори  светла су од реномираних произвођача (Philips, 
Vossloh-Schwabe или одговарајуће). Светиљка у 
посебном делу има позициониран драјвер, класа 
изолације II, опремељена конекторима за брзо 
повезивање и подесивим носачем за монтажу. Димензије 
светиљке 520х360х180мм. Светиљка типа: (TANGRAM 
HB4-WW/F, BUCK, LED 141W, 17.750lm, 4.000K, 
IP66,230V) или одговарајуће. Обрачун по комаду. kom 3,00 
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1,1,5 Набавка материјала, монтажа и повезивање надградних 
/ уградних ЛЕД светиљки у холу (по избору 
Инвеститора). Обрачун по комаду. kom 61,00 

  

  

  

  

1,1,6 S1 = Набавка, монтажа и повезивање 
УГРАДНО/НАДГРАДНЕ светиљке сигурносне расвете, са 
локалним напајањем-батеријом са могућношћу рада у 
приправном или у трајном споју (SE/SA). Кућиште 
светиљке израђено од V2 самогасивог, безхалогеног 
поликарбоната са транспарентним дифузором. 
Светиљка у комплету са батеријом Ni-MH, 3.6V, 1.2Ah 
аутономије 3h, прибором за уградњу и показивачем пута 
евакуације-пиктограмом на просветљеном клириту "flag-
screen" - у (монтажа на плафон). Светиљка опремељена 
ЛЕД индикатором стања мреже и батерије. Светиљка 
типа: (AESTETICA LED BEGHELLI, 16 LEDs eq.8W, 230V, 
SE/SA 3h, 120lm, 4.000K, IP40, 230V) или одговарајуће. 
Обрачун по комаду. kom 12,00 

  

 
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ:   

  

  

  

  

1.2 ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА   

  

  

  

  

1,2,1 Набавка материјала, уградња и повезивање монофазне 
утичнице за уградњу у зид са заштитним контактом. У 
цену је урачунат и сав ситан материјал и прибор 
потребан за израду инсталације. Обрачун по комаду. kom 56,00 

  

  

  

  

1,2,2 Набавка материјала, уградња и повезивање монофазне 
утичнице за уградњу у зид са заштитним контактом и 
поклопцем. У цену је урачунат и сав ситан материјал и 
прибор потребан за израду инсталације. Обрачун по 
комаду. kom 4,00 

  

  

  

  

1,2,3 Набавка материјала, уградња кутије величине 7М 
комплета прикључница, која се састоји од две модуларне 
прикључнице (2М), једне "еуро" прикључнице (1М) и две 
телекомуникационе прикључнице RJ45 (1М) које су 
специфициране у предмеру слабе струје. Комплет са 
потребним инсталационим материјалом, електричним 
повезивањем, кутијом за уградњу, маскама и носећим 
механизмом. Обрачун по комаду. kom 20,00 

  

  

  

  

1,2,4 Набавка материјала, уградња кутије величине 3М 
комплета прикључница за прикључење мрежних 
штампача, која се састоји од једне модуларне 
прикључнице (2М) и једне телекомуникационе 
прикључнице RJ45 (1М) која су специфицирана у 
предмеру слабе струје. Комплет са потребним 
инсталационим материјалом, електричним повезивањем, 
кутијом за уградњу, маскама и носећим механизмом. 
Обрачун по комаду. kom 13,00 
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1,2,5 Набавка материјала, уградња кутије величине 8М 
комплета подних прикључница, која се састоји од три 
модуларне прикључнице (2М) и две телекомуникационе 
прикључнице RJ45 (1М) које су специфициране у 
предмеру слабе струје. Комплет са потребним 
инсталационим материјалом, електричним повезивањем, 
кутијом за уградњу, маскама и носећим механизмом. 
Обрачун по комаду. kom 3,00 

  

  

  

  

1,2,6 Набавка материјала, уградња надградне кутије величине 
7М комплета прикључница, која се састоји од две 
модуларне прикључнице (2М), једне "еуро" прикључнице 
(1М) и две телекомуникационе прикључнице RJ45 (1М) 
које су специфициране у предмеру слабе струје. 
Комплет са потребним инсталационим материјалом, 
електричним повезивањем, кутијом за уградњу, маскама 
и носећим механизмом. Обрачун по комаду. kom 2,00 

  

  

  

  

1,2,7 Набавка материјала, уградња надградне кутије величине 
3М комплета прикључница за прикључење мрежних 
штампача, која се састоји од једне модуларне 
прикључнице (2М) и једне телекомуникационе 
прикључнице RJ45 (1М) која су специфицирана у 
предмеру слабе струје. Комплет са потребним 
инсталационим материјалом, електричним повезивањем, 
кутијом за уградњу, маскама и носећим механизмом. 
Обрачун по комаду. kom 2,00 

  

  

  

  

1,2,8 Испорука и уградња издувног вентилатора за купатило 
са тајмером, аутоматским клапнама и заштитом против 
прегревања. Обрачун по комаду. kom 1,00 

    

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА:     
  

  

  

1.3 ОСТАЛО   

  

  

  

  

1,3,1 Преглед и испитивање инсталације, као и издавање 
атеста од овлашћене организације. Обрачун паушално. пауш 1,00 

  

  

  

  

1,3,2 Израда пројекта изведеног стања. Обрачун паушално. пауш 1,00 
  

 
УКУПНО ОСТАЛО:   

  

  

  

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Б.1 ЕНЕРГЕТИКА       

  

  

1.1 ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ   

  

1.2 ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА   

  

1.3 ОСТАЛО       
 

УКУПНО ЕНЕРГЕТИКА:   

  

  

  

  

 Б.2 ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ 
ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

  

  

  

  

2,1 Набавка адресабилног оптичког детектора типа KL731A, 
GE Security, KILSEN или одговарајуће монтирано на 
плафону, комплет са базом и изолционим прстеном. 
Обрачун по комаду. kom 1,00 
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2,2 Набавка адресабилног термо-диференцијалног  
детектора типа KL 710, GE Security, KILSEN или 
одговарајуће монтирано на плафону, комплет са базом и 
изолционим прстеном. Обрачун по комаду. kom 1,00 

  

  
  

  

2,3 Набавка адресабилног ручног јављача пожара, са 
стаклом и елементом за растављање линије у случају 
кратког споја, са кућиштем за надзидну монтажу, типа 
SIR - 077 Security, KILSEN или одговарајуће монтирано 
на плафону, комплет са базом и изолционим прстеном. 
Обрачун по комаду. kom 1,00 

  

  

  

  

2,4 Набавка алармне електронске вишетонске сирене за 
монтажу на зид, ниво звучног притиска мин 95dB / 0.3m, 
tip SK 08A, GE Security, KILSEN или одговарајуће. 
Обрачун по комаду. kom 1,00 

  

  

  

  

2,5 Програмирање централе, пуштање система у рад и 
издавање атеста са обуком корисника. Обрачун 
паушално. пауш 1,00 

  

 УКУПНО ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - 
ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА:   

  

  

  

  

 Б.3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     

  

  

3,1 ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ   

  

  

  

  

 НАПОМЕНА: у оквиру пројекта струкутрне мреже 
обрађују се само пасивне компоненте (тј. нису 
обухваћени сервери, радне станице, мрежни софтвер, 
свичеви, рутери, телефони, DECT станице, WiFi  антене 
и сл.)  
У техничком опису је већ дато да су утичнице за радна 
места предвиђене као модуларне, произвођача 
LEGRAND или одговарајуће. Рачунарско-телефонске 
утичнице су део модуларних утичница, па је њихов 
предмер и предрачун већ дат у Предмеру и предрачуну 
елетроенергетских инсталација. У овом делу биће 
поновљене ставке прикључнице, да би се дефинисао 
њихов број и карактеристике, али без цена, да се цене 
не би дуплирале. Све позиције у предмеру инсталације 
структурне мреже подразумевају јединичне цене са 
набавком и уградњом материјала и опреме.   

  

  

  

  

3.1.1 Разделник MDF у самостојећем 19" кабинету, са вратима 
дим.600х600мм, висине 42 HU, са следећом опремом: 

  

  

 
* разводни панел 24хRJ-45 категорије 6, виисне 1HU kom 8 

  

 
* ранжирни прстенови kom 9 

  

 
* шина са прикључницама 230V kom 1 

  

 
* прикључница за уземљење kom 1 

  

 
* полица за активну опрему kom 1 

  

 
* UPS уређај APC Smart -  UPS XL 3000 VA REK верзија 

kom 1 

  

 
Обрачун за комплет урађену позицију. комплет 1,00 

  

  

  

  

 НАПОМЕНА за позицију 3.1.1: Преспојне и прикључне 
рачунарске каблове (patch cords) cat 6 специфирати 
заједно са активном опремом и радним станицама.    
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Преспојне и прикључне каблове (patch cords) за 
телефонску централу и телефоне специфирати према 
стварним потребама Инвеститора.   

  

  

3.1.2 Модуларне утичнице RJ 45 за структурну мрежу које се 
монтирају у комплету са енергетским модуларним 
прикључницама (дефинисане у предмеру енергетске 
инсталације). Обрачун по комаду. kom 31,00 

  

  

  

  

3.1.3 Преглед изведене инсталације, испитивање на прекид, 
кратак спој и отпор изолације, израда мерног протокола 
за линкове категорије 6, пуштање у рад, организовање 
техничког прегледа, примопредаја и издавање гаранције. 
Обрачун паушално. пауш 1,00 

  

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ:       

  

  

3,2 ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА   

  

  

  

  

 НАПОМЕНА: у оквиру пројекта видео надзора обрађују 
се само пасивне компоненте и видео камере (тј. нису 
обухваћени  мрежни софтвер, видео сервер и сл.). Све 
позиције у предмеру инсталације видео надзора 
подразумевају јединичне цене са набавком и уградњом 
материјала и опреме.   

  

  

  

  

3.2.1 LOW LIGHT мегапикселна IP камера дневно/ноћна са IC 
осветљењем опсега до 30м тип DS-2CD8255F-EI или 
одговарајуће   

  

 
* висока резолуција 2,1 мегапиксела (1920х1080 fullHD 
1080p @ 25 k/s) 

  

  

 
* осетљивост на светлост 0,0  lux (IR)   

  

 
* варифокални објектив (2,7-9мм) / F1,2 

  

  

 
* IR cut filter   

  

 
* H 264  компресија dual stream генерише подешавање 
обима саобраћаја, аудио улаз/излаз   

  

 
* за спољашњу монтажу IP66   

  

 
* зидни носач са скривеним кабловима   

  

 
* снага 12VDC/PoE   

  

 
Обрачун по комаду. kom 5,00 

  

  

  

  

3.2.2 Компактна управљачка IP камера дневно/ноћна тип DS-
2DF1-401Н или одговарајуће 

  

  

 * резолуција 4CIF (704х576 @ 25 fps/sec)      
*1/4" Interline пренос CCD сензор   

  

 * осетљивост 0,7 lux@F1,4 (kolor), 0,02 lux@F1,4 (C/B)      
* 10x оптички зум, 10х дигитални зум   

  

 * меморија за 256 пресет позиција / 4 заштићене области      
* машински IR cut ruter   

  

 * H 264 компресија dual stream генерише подешавање 
обима саобраћаја, аудио улаз/излаз   

  

 
* алармни улаз/излаз   

  

 * слот за мини СД картицу за локално снимање      
* аналогни видео излаз 500 ТВ линија   

  

 
* интерни комплет за монтажу   

  

 
* снага 12 VDC/PoE   

  

 
Обрачун по комаду. kom 6,00 
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 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА:     

      

3,1 ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ   

  

3,2 ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА       

 УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:   
  

  

  

 РЕКАПИТУАЛЦИЈА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

  

  

  

  

1 ЕНЕРГЕТИКА 
  

  

2 ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТ. - ИНСТ. АУТОМАТСКЕ 
ДОЈАВЕ ПОЖАРА   

  

3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
  

  

 УКУПНО Б.:     
  

  

  

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

  

  

А) ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ     

Б) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ   

  

 
 
СВЕУКУПНО: 
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НАПОМЕНА: 
 
Обавезује се изабрани Извођач радова, да: 
 

- радове изведе квалитетно и у року. 
 

- у складу са достављеним решењем о техичком регулисању саобраћаја, постави 
собраћајну сигнализацију, да је чува и одржава за време извођења радова. 
 

- на свим местима привременог скретања саобраћаја Извођач је дужан да осигура 
безбедно и неометано одвијања саобраћаја. 

 
- пре почетка извођења радова, обезбеди видно обележавање градилишта одговарајућом 

ТАБЛОМ која садржи: 
 
1. приказ објеката у колору на 1/3 површине табле у горњем левом углу; 
2. назив, намену и површину, односно дужину објекта, ако се ради о линијском објекту; 
3. број/бројеве катастарске/катастарских перцеле/парцела и ознаку катастарске 

општине на којој се објекат гради; 
4. име, односно назив инвеститора (адреса, телефон, сајт); 
5. име одговорног пројектанта и број лиценце; 
6. назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника које је израдило 

техничку документацију (адреса, телефон, сајт); 
7. назив Извођача радова (адреса телефон сајт) 
8. име и презиме одговорног Извођача радова и број лиценце 
9. име лица које врши стручни надзор (адреса, телефон, сајт) са називом привредног 

друштва, односно, другог правног лица или предузетника код кога је запослено и број 
лиценце; 

10.  број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је 
издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за објекте за које се не издаје грађевинска дозвола) и датум 
правоснажности, односно коначности решења о грађевинској дозволи; 

11.  датум и број пријаве радова са наведеним подацима о почетка извођења радова и 
рок завршетка изградње објекта, односно извођења радова. 

 
- пре увођења у посао сачини детаљан динамички план реализације инвестиције и 

достави га Наручиоцу у писаној форми; 
 

- да све ризике од почетка извођења радова до извршене примопредаје радова, сноси 
Извођач; 
 

- да од Наручиоца тражи писмену сагласност за сва евентуална одступања. 
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IV     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

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

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

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

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

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

5) Понуђач мора да поседује Решење или овлашћење за обављање послова 
извођења посебних система и мера заштите од пожара издато од стране 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне 
ситуације, Управе за превентивну заштиту, за област извођења и 
пројектовања стабилних система за дојаву пожара.  

            

 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  
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2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА 
 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава додатне  
услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
 
 

 
1. Неопходан  финансијски капацитет 

 
Потребно је понуђач годину дана пре објављивања позива за подношење понуда није 
био неликвидан (у односу на датум објављивања позива). 
Такође је неопходно да је бонитет понуђача оцењен са  минималном оценом веома 
добар бонитет „ББ" у области грађевинарства у последњих пет година (2014, 2015, 
2016. 2017, и 2018. год.). 
 
 

2. Неопходан пословни капацитет 
 

- Неопходно је да је понуђач у претходне три пословне године (2017., 2018. и 2019. 
године) извршио радове који су предмет јавне набавке најмање у двострукој вредности 
понуђене цене без ПДВ-а; 

- Неопходно је да понуђач има усвојен Акт о процени ризика; 
- Неопходно је да понуђач достави и извештај о спроведеној обуци  HSE; 
- Потребно је да понуђач има успостављене и примењиве стандарде квалитета:  

                  а) ИСО 9001 међународни стандард у области управљања квалитетом у 
грађевинарству или одговарајући,  

         б) ИСО 14001 међународни стандард у области управљања системом заштите 
животне средине у грађевинарству или одговарајући, 

                  в)   ИСО 18001 међународни стандард и у области управљања заштитом здравља 
и безбедношћу на раду у грађевинарству или одговарајући, 

                  г)    ИСО 50001 међународни стандард у области система управљања енергијом у 
грађевинарству или одговарајући,  

        д)   ИСО 27001 међународни стандард за успостављање, примену, одржавање и 
стално побољшавање система менаџмента безбедношћу информација унутар 
контекста организације или одговарајући 

        ђ)  ИСО 22301 стандард за менаџмент континуитетом пословања специфицира 
захтеве за планирање, успостављање, примену, функционисање, праћење, 
преиспитивање, одржавање и стално побољшавање документованог система 
манаџмента ради заштите од инцидента који ремете, самњења вероватноће 
њиховог појављивања, припреме и одговора на њих, као и опоравка од њих 
када се појаве или одговарајући 

        е) ИСО 37001 стандард специфицира захтеве и даје упутство за успостављање, 
примењивање, одржавање, преипитивање и побољшавање система 
менаџмента против мита или одговарајући 

 
3. Неопходан технички капацитет 

 
Потребно је да понуђач има у власништву или закупу (лизинг, најам...)  

- минимум 1 (један) камион носивости минимум 10т, 
- грађевинску скелу површине минимум 1300м2, 
- минимум 3 (три) доставна возила носивости до 2т, 
- вибро јеж. 
 

4. Неопходан кадровски капацитет 
 
Потребно је да понуђач на дан подношења понуде има ангажоване раднике следеће 
квалификационе структуре минимум: 
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А) једног одговорног извођача радова објеката високоградње и унутрашњих 

инсталација водовода и канализације са лиценцом број 400; 

 

Б) једног одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско 

занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са 

лиценцом број 410 или 411; 

 

В) једног одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и   

средњег напона са лиценцом број 450; 

 

Г) једног одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система са 

лиценцом 453, 

 

Д) једног инжењера са положеним стручним испитом по Правилнику о полагању 

стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног 

пројекта заштите од пожара и посебних мера заштите од пожара, а који се односи 

на уградњу, односно извођење стабилних система за дојаву пожара са лиценцом 

Б2,  

 

Ђ)  Педесет (50) радника грађевинске или електро струке, 

 
Е)  Лице задужено за безбедност и здравље на раду са уверењем од стране Управе за 

за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

 
          
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 
75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
 
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  
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3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава услове за 
учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. и 76. Закона.  

 

А)   ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 75 ЗЈН 

 

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

Доказ за правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из регистра надлежног Привредног суда.  

Доказ за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 
из одговарајућег регистра. 

Напомена: Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре, не морају да доставе извод из регистра АПР, који је јаввно доступан на интернет 
страници АПР. 

 

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

Доказ за правна лица:  

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног основног или вишег суда, на 
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Уколико потврда једног 
од надлежних судова садржи податке из казнене евиденције и основног и вишег суда, 
довољно је доставити само ту потврду. 

- извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала. 

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, који 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала. 

Доказ за предузетнике и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4. Закона) 
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Доказ:  А) Уверење Пореске управе Министарства  финансија да је измирио доспеле   порезе и 
доприносе 

    Б) Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. Уколико понуђач 
наступа са подизвођачем или са групом понуђача, овај доказ треба доставити за сваког од њих. 

4) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица:  Изјава да је поштовао обавезе 
из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, односно да је поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде – попуњена, потписана и оверена печатом (образац у прилогу 
документације). 

 

 

5) Понуђач мора да поседује Решење или овлашћење за обављање послова извођења 
посебних система и мера заштите од пожара издато од стране Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Управе за 
превентивну заштиту, за област извођења и пројектовања стабилних система за 
дојаву пожара.  

 
Доказ за правна лица / предузетнике / физичка лица: 
 
-    Копија решења или овлашћење за обављање послова  извођења   посебних система  и 

мера  заштите од пожара издато од Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
        Сектор за ванредне ситуације, Управе за преветивну заштиту, за област извођења и 

пројектовања стабилних система за дојаву пожара,  
-     Копија решења издата од Министарства унутрашњих послова Републике Србије којим се 

правном лицу издаје лиценца за вршење послова пројектовања, монтаже, пуштања у рад и 
одржавања система техничке заштите и обуке корисника. 

 

 

Б)    ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76 ЗЈН 

 

1)  Неопходан  финансијски капацитет). 

 

Да понуђач годину дана пре објављивања позива за подношење понуда није био 
неликвидан (у односу на датум објављивања позива) 

Доказ: Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности издата након 
објављивања јавног позива. 

Неопходно је да је бонитет понуђача оцењен са  минималном оценом веома добар 
бонитет „ББ" у области грађевинарства у последњих пет година (2014, 2015, 
2016. 2017, и 2018. год.). 

Доказ: Извештај о скорингу за период 2014.-2018. године. Извештај о скорингу издаје   
Агенције за привредне регистре. 

 

2)  Неопходан пословни капацитет понуђача  

 
Захтев: да је понуђач у претходне три године (2017., 2018. и 2019. година) извршио 
грађевинске радове који су предмет јавне набавке најмање у двострукој вредности понуђене 
цене без ПДВ-а. 
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Доказ: Списак најважнијих изведених грађевинско-занатских радова  за период од претходне 3 
(три) пословне године – 2017.-2019.год., са износима, датумима и листама купаца односно 
наручилаца (ОБРАЗАЦ СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА) потписан и оверен од 
стране понуђача (својеручни потпис овлашћеног лица и печат) и - стручне референце – 
потврде (ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА) које прате списак најважнијих 
изведених радова, потписани и оверени од стране издаваоца потврде (својеручни потпис 
овлашћеног лица и печат), са прилагањем копија уговора и копија оверених окончаних 
ситуација (прва и последња страна) или рачуна. Понуђач је у обавези да Списак најважнијих 
изведених радова да на ОБРАСЦУ СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА, а стручне 
референце – потврде на ОБРАСЦУ ПОТВРДЕ, који чине саставни део Конкурсне 
документације Наручилац дозвољава да понуђач поднесе уз понуду стручну референцу – 
потврду и на обрасцу наручиоца/купца под условом да иста садржи све елементе као и 
Образац потврде Наручиоца из Конкурсне документације, са својеручним потписом овлашћеног 
лица и печатом. 
.  
Захтев:   Неопходно је да понуђач има усвојен Акт о процени ризика   
 
Доказ:      Копија важећег Акта о процени ризика. 
 
Захтев:   Неопходно је да понуђач достави и извештај о спроведеној обуци HSE  
 
Доказ:      Достави фотокопију извештаја о спроведеној обуци HSE. 
 
Захтев:    Потребно је да понуђач има успостављене и примењиве стандарде квалитета:  

                  а) ИСО 9001 међународни стандард у области управљања квалитетом у 
грађевинарству или одговарајући,  

         б) ИСО 14001 међународни стандард у области управљања системом заштите 
животне средине у грађевинарству или одговарајући, 

                  в)   ИСО 18001 међународни стандард и у области управљања заштитом здравља 
и безбедношћу на раду у грађевинарству или одговарајући, 

                  г)    ИСО 50001 међународни стандард у области истема управљања енергијом у 
грађевинарству или одговарајући.  

        д)   ИСО 27001 међународни стандард за успостављање, примену, одржавање и 
стално побољшавање система менаџмента безбедношћу информација унутар 
контекста организације или одговарајући 

        ђ)  ИСО 22301 стандард за менаџмент континуитетом пословања специфицира 
захтеве за планирање, успостављање, примену, функционисање, праћење, 
преиспитивање, одржавање и стално побољшавање документованог система 
манаџмента ради заштите од инцидента који ремете, самњења вероватноће 
њиховог појављивања, припреме и одговора на њих, као и опоравка од њих 
када се појаве или одговарајући 

        е) ИСО 37001 стандард специфицира захтеве и даје упутство за успостављање, 
примењивање, одржавање, преипитивање и побољшавање система 
менаџмента против мита или одговарајући 

 

 
Доказ:      Доставити фотокопије важећих сертификата. 
 
 

3. Неопходан технички капацитет 
 

Захтев:       Потребно је да понуђач има у власништву или закупу (лизинг, најам...)  
- минимум 1 (један) камион носивости минимум 10т, 
- грађевинску скелу површине минимум 1300м2, 
- минимум 3 (три) доставна возила носивости до 2т, 
- вибро јеж. 
 

Доказ:    Изјава понуђача са списком захтеваних основних средстава дата под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу. којом потврђује да располаже са 
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захтеваним техничким капацитетом, верификована изводом из књиге основних 
средстава и картицама основних средстава, или рачун о куповини или уговор о 
лизингу или уговор о закупу за тражена основна средства. За сву опрему и возила 
понуђач гарантује да је у технички исправном стању и у функцији. 

 
   За камион и доставна возила копије важећих саобраћајних дозвола, извод из 

читача саобраћајне дозволе, фотокопија полисе осигурања или уговор о 
лизингу/закупу којима се доказује право коришћења камиона и доставних возила, 
са копијом саобраћајне дозволе, односно изводом из читача саобраћајних дозвола, 
верификовано фотокопијом полисе осигурања. 

 
 

4. Неопходан кадровски капацитет 
 

Захтев:   Потребно је да понуђач на дан подношење понуде има ангажоване раднике следеће 
квалификационе структуре минимум: 

 
А) једног одговорног извођача радова објеката високоградње и унутрашњих 

инсталација водовода и канализације са лиценцом број 400 

 
Б) једног одговорног извођача радова грађевинских конструкција  и грађевинско 

занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње са 

лиценцом број 410 или 411; 

 

В) једног одговорног извођача радова електроенергетских инсталација ниског и   

средњег напона са лиценцом број 450; 

 

Г) једног одговорног извођача радова телекомуникационих мрежа и система са 

лиценцом број 453, 

 

Д) једног инжењера са положеним стручним испитом по Правилнику о полагању 

стручног испита и условима за добијање лиценце и овлашћења за израду Главног 

пројекта заштите од пожара и посебних мера заштите од пожара, а који се односи 

на уградњу, односно извођење стабилних система за дојаву пожара са лиценцом 

Б2. 

 

Ђ)  Педесет (50) радника грађевинске или електро струке, 

 
Е)  Лице задужено за безбедност и здравље на раду са уверењем од стране Управе за 

за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној 
оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду. 

 

Доказ:     Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. којом 
потврђује да располаже са захтеваним кадровским капацитетом, 

                     За одговорне извођаче радова неопходно је приложити копије лиценци, потписане 
и оверене оригиналним печатом, потвде о важењу лиценце коју издаје Инжењерска 
комора Србије, као и копија обрасца М пријаве и одјаве осигурања или уговора о 
обављању привремених и повремених послова или уговора о делу или уговора о 
допунском раду, зависно од врсте ангажовања. 

За лиценце издате од стране МУП-а за пројектовање и извођење посебних система 
и мера заштите од пожара, и то: за извођење стабилних система за дојаву пожара 
(лиценца Б2), као и копија обрасца М пријаве и одјаве осигурања или уговора о 
обављању привремених и повремених послова или уговора о делу или уговора о 
допунском раду, зависно од врсте ангажовања 

                    За лице са положеним стручним испитом за обављање послова безбедности и 
здравља на рада уверење о положеном стручном испиту издато од стране 
Министарства рада и социјалне политике, Управе за безбедност и здравље на раду, 
као и копија М пријаве и одјаве осигурања  или уговора о обављању привремених и 
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повремених послова или уговора о делу или уговора о допунском раду, зависно од 
врсте ангажовања. 

                    За грађевинске и електро раднике копије обрасца М пријаве и одјаве осигурања или 
уговора о обављању привремених и повремених послова или уговора о делу или 
уговор о допунском раду, зависно од врсте ангажовања. 

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

 
- Понуђач, односно добављач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о 

било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописани начин. 

 
- Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) 
до 3) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, већ достављају доказ – писмену изјаву да су уписани у 
Регистар понуђача са навођењем интернет странице на којој су ти подаци доступни. 

 
- Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, 
да достави на увид оригинал или оверену копију свих или поједних доказа. 
 
Докази из тачака 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави доказе за испуњеност услова, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву. 
 

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
Законом или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу 
на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 
- Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 

 
- Ако 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. 

 
- Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 

тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 
у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

 
- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, 

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. 
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V    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Лисје“ Нови Сад, Народног фронта 53, 21000 Нови Сад, са 
назнаком: ,,Понуда за ЈН број 1.3.1. – „ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА СА 
РЕКОНСТРУКЦИЈОМ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ 
САДУ – III ФАЗА - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од 
стране наручиоца до 27.03.2020. године до 8 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   

Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим 
се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Лисје“ Нови Сад, Народног 
фронта 53, 21000 Нови Сад, са назнаком: 
 
„Измена понуде за ЈН број 1.3.1.  – „ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ 
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ – III ФАЗА - НЕ 
ОТВАРАТИ” 
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 „Допуна понуде за ЈН број 1.3.1.  – „ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ 
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ – III ФАЗА - НЕ 
ОТВАРАТИ”  
„Опозив понуде за ЈН број 1.3.1.  – „ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ 
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ – III ФАЗА - НЕ 
ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 
самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 
понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 
изјаве). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је 45 дана од дана извршења радова на основу документа који испоставља 
Извршилац, а којим се потврђује извођење радова. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
8.2. Захтеви у погледу квалитета  
ЈКП „Лисје“ Нови Сад ће именовати лице за вршење стручног надзора током периода извођења 
радова. Изабрани понуђач је дужан да по налогу именованог лица води грађевински дневник и 
грађевинске књиге, као и да изврши остале припремне радове у сладу са прописима који 
дефинишу ову врсту послова. 
 
8.3. Захтев у погледу рока  
Почетак извођења радова за изабраног понуђача – након потписивања уговора и предаје 
средстава обезбеђења за добро извршење посла, као и сачињавања Записника о 
примопредаји радова, у складу са чланом 148. Закона о планирању и изградњи, а најкасније у 
року од 10 дана од потписивања уговора. Максималан рок за извођење радова је 90 
календарских дана. 
 
8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену су урачунати сви зависни трошкови. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 
 
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 

11.  СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 
ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

 

Понуђач је у обавези да уз понуду достави као средство обезбеђења испуњења обавеза у 
поступку јавне набавке - гаранцију за озбиљност понуде - банкарску гаранцију на износ од 
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10% од понуђене цене без ПДВ-а са клаузулама: неопозива, безусловна, платива на први 
позив и без права на приговор. 

Важност банкарске гаранције треба да буде 60 дана дужа од дана предвиђеног за достављање 
понуда.  

Понуде које не садрже средство обезбеђења обавеза у поступку јавне набавке у наведеном 
облику, биће одбијене као неисправне.   

Средства обезбеђења неуспешних понуђача биће ослобођена након потписивања уговора. 

Средство обезбеђења успешног понуђача биће ослобођено након потписивања уговора и 
доставе средства обезбеђења уговорних обавеза.  

По потреби, Наручилац ће захтевати од Извођача да продужи важност средства обезбеђења 
испуњења обавеза у поступку јавне набавке - гаранције за озбиљност понуде, уколико она 
истекне пре достављања средства обезбеђења испуњења уговорених обавеза. 

Средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке – гаранција за озбиљност 
понуде може бити наплаћено у случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче или мења своју 
понуду; 

- у случају да изабрани понуђач након донете одлуке о додели уговора одбије да 
потпише уговор; 

- у случају да изабрани понуђач не достави средство обезбеђења испуњења уговорних 
обавеза на начин, у року и у облику како је предвиђено конкурсном документацијом. 

 

 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

Изабрани понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора достави најкасније у року од 
10 (десет) дана од дана потписивања уговора као средство обезбеђења испуњења 
уговорних обавеза, банкарску гаранцију која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, 
платива на први позив и без права на приговор на износ од 10% од понуђене цене без ПДВ-а, 
са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за извођење радова. 

Уколико изабрани понуђач не достави средство обезбеђења у наведеном облику и у датом 
року, Наручилац има право да наплати гаранцију за озбиљност понуде. 

Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију као средство обезбеђења испуњења уговорних 
обавеза  у случају када извођач не извршава своје уговорне обавезе, када их не извршава у 
року и квалитетно.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, важност 
банкарске  гаранције се мора продужити.  

Изабрани понуђач је у обавези да у моменту примопредаје предмета уговора, на име 
гаранције за отклањање грешака у гарантном року, за сваку годину понуђеног гарантног 
рока по једну бланко соло (сопствену) меницу евидентирану у регистру меница и 
овлашћења  који води Народна банка Србије. У прилогу истог доставити менично писмо – 
овлашћење за корисника попуњено на износ 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и картон 
депонованих потписа код пословне банке Извођача, са роком важења 30 дана дужим од 
уговореног гарантног рока. 

 

13. СРЕДСТВО ОСИГУРАЊА РАДОВА, МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ И ОСИГУРАЊЕ 
      ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ 
 
Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у року од 15 дана од дана увођења у посао 
достави наручиоцу: 

 
- полису осигурања од професионалне одговорности (за штету причињену трећим лицима 

и стварима трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова који су предмет 
         уговора. 

- Ако рок за извођење радова буде продужен, мора се продужити и важење полиса 
осигурања, са новим периодом осигурања који ће у целости покривати период за који је 
продужен рок за завршетак радова. 
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- Ако изабрани Извођач радова не достави Наручиоцу одговарајућу полису осигурања, 
искључиву одговорност за причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са 
извођењем радова сноси понуђач којем је додељен уговор. 

Уколико извођач радова не достави наведену полису осигурања, Наручилац може наплатити 
гаранцију за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – гаранцију за озбиљност понуде. 

 
14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА 
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail sasasolaja@lisje.com или факсом на број 021/469-914 тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 
дана пре истека рока за подношење понуде. Питања која стигну на маил после 14,00 часова, 
биће заведена следећег радног дана и од тада почиње да се рачуна рок за пружање одговора. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.3.1.“. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
  
 
16. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити 
обилазак локација за извођење радова за предметну јавну набавку и увид у пројекат али само 
уз претходну пријаву, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда. 
Пожељно је да понуђачи прегледају локацију на којој ће се изводити радови и пројектно – 
техничку документацију. 
Заинтересовано лице може прегледати локацију на којој ће се изводити радови и пројектно – 
техничку документацију, радним данима, у периоду од 10 до 14 часова, уз претходну пријаву, 
што ће се евидентирати од стране Наручиоца. 
Пријава за преглед се доставља путем електронске поште, на следећу адресу 
ivanakanjeric@lisje.com са назнаком „Пријава за преглед објекта и пројекта за Доградњу и 
надоградњу са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду 
– III фаза“ и мора садржати: назив, адресу седишта, број телефона, адресу електронске поште 
и податке о овлашћеном лицу заинтересованог лица (име и презиме, број личне карте и од кога 
је издата) и списак лица која ће прегледати објекат и пројекат у име заинтересованог лица, 
најмање један дан пре планираног дана обиласка, а Наручилац одређује термин када ће 
омогућити обилазак и о томе путем електронске поште обавестити подносиоца захтева.  
Лицима која нису поднела уредну пријаву за обилазак локације и преглед пројекта неће бити 
омогућен обилазак локације и преглед пројекта. 
Лица која су пријављена за обилазак локације треба да дођу у заказано време на адресу 
локације на којој ће се изводити радови. 
 
 
17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

mailto:ivanakanjeric@lisje.com
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
 
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
  
 
19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је дао краћи рок извођења радова.  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок за извођење радова, 
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је дао дужи гарантни рок.  
 
 
20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 
 
 
21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за 
заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-мail sasasolaja@lisje.com, 
факсом на број 021/469-914 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту 
права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење 
о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 
захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
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понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права 
долази до застоја рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана 
пријема одлуке.  
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 120.000,00 
динара (број жиро рачуна: 840-742221.3.1.43-57, позив на број 50-016, сврха: Републичка 
административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике 
Србије).  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 
23.   ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
23.1.  Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је уговор додељен у року 

од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 
149. ЗЈН. 

23.2.  Понуђач је дужан да након пријема уговора, из тачке 23.1. исти одмах, а најкасније у року 
од три дана, потпише, овери, заведе и врати наручиоцу. 

23.3. Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор, наручилац ће  
закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

23.4.  Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана протека 
рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор, 
што се неће сматрати одустајањем од понуде и неће због тога сносити било какве 
последице. 

23.5. Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде 
прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним 
набавкама, закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за 
заштиту права. 

 
 
24.   ИЗМЕНА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
24.1.  Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке, Наручилац 

може повећати уговорену вредност максимално до 5% од укупно уговорене вредности из 
овог уговора без спровођења поступка јавне набавке, при чему укупна вредност 
повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о 
јавним набавкама, на основу измене овог уговора у складу са чланом 115. Закона о 
јавним набавкама. 

24.2.  Уколико се у току реализације уговора појаве вишкови и мањкови радова, исплата тих 
радова извршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде Извођача радова, након 
извршене измене говора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. Вишкови и 
мањкови радова се уговарају током извођења радова и/или на коначном обрачуну. 
Уколико се појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач радова је обавезан да 
благовремено наручиоцу достави захтев за одобрење извођења вишкова радова са 
прегледом позиција и количинама вишкова радова са уговореним јединичним ценама, уз 
навођење околности које су проузроковале постојање истих и да документује наведено. 
Наручилац ће уколико утврди да су испуњени Законом прописани услови за извођeње 
вишкова радова поступити у складу са чл. 115. Закона о јавним набавкама и са 
Извођачем радова закључити анекс уговора. Вишкови радова који су изведени без 
претходне сагласности Наручиоца неће бити прихваћени нити плаћени. 

24.3. Рок за извођење радова може се продужити у складу са чланом 115. Закона о јавним 
набавкама:  
-  из разлога наведених у члану 42. став 3 Посебних узанси о грађењу, 
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          - због лоших временских услова, који онемогућавају извођење радова, на захтев   
Извођача радова и предлог стручног надзора, 

- било које обуставе радова које нису последице пропуста Извођача радова. 
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VI   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
 

Назив понуђача/носиоца групе  

Седиште понуђача/носиоца групе  

Особа за контакт  

Одговорна особа (потписник уговора)  

Телефон и телефакс  

Текући рачун понуђача и назив банке  

Матични број понуђача  

ПИБ понуђача  

 

Предмет јавне набавке извршићемо: 

(у зависности од наступа заокружити и попунити једну од понуђених опција) 

а) самостално 

б) са подизвођачима 

 

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

ПИБ подизвођача  

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

ПИБ подизвођача  

% укупне вредности радова који су по-
верени подизвођачу и предмет радова 

 

 

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача  

Матични број подизвођача  

ПИБ подизвођача  

Назив подизвођача  

Седиште подизвођача   

Матични број подизвођача  

ПИБ подизвођача  

% укупне вредности радова који су по-
верени подизвођачу и предмет радова 
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в) као група понуђача 

Назив члана групе  

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон   

Текући рачун члана групе и назив банке  

Матични број подизвођача  

ПИБ члана групе  

 

Назив члана групе  

Седиште члана групе  

Одговорна особа  

Телефон   

Текући рачун члана групе и назив банке  

Матични број подизвођача  

ПИБ члана групе  

 

Структура цене: 

Укупна цена у свему према техничкој 
спецификацији, без ПДВ-а износи: 

РСД 

Укупна вредност ПДВ:   РСД 

Укупна цена у свему према техничкој 
спецификацији, са ПДВ-ом износи: 

РСД 

Словима: 
 

 
*укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 
понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.  

Рок важења понуде  је _____________  (мин.60 дана од дана отварања понуда.) 
 
Почетак извођења радова је ______  (макс. 10 дана од потписивања уговора), а рок  
извршења радова је _______ (макс. 90 календарских дана.)  
 
Гарантни рок за изведене радове је __________________(мин.2 године). 
За опрему коју Извођач радова уграђује у предметни објекат, важи гарантни рок 
произвођача опреме. 
 
Начин плаћања: Плаћање радова који су предмет јавне набавке вршиће се у року од 
45 дана од дана пријема исправне фактуре. 
 
 

Датум и место:                               М. П.                                 Понуђач/носилац групе 

______________                                                                                понуђача 

______________                                                                          

                                                                                                                                                 

Уколико има више подизвођача или чланова заједничке понуде, копирати одговарајући 
образац. 
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Спецификација радова са структуром цена 
 

Р.Б. ОПИС РАДОВА Јед.мере Количина Јед. цена Износ 
  

  

  

 А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ   
  

  

  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
  

  

  

  

  

1,1 Монтажа и демонтажа фасадне 
скеле од гвоздених цеви са 
заштитном оградом. Обрачун по m2 
вертикалне пројекције скеле. 

m² 1.300,00 

    

 
УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:   

  

  

  

  

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

  

  

  

  

2,1 Набавка и постављање фасадних 
плоча декоративног камена, 
"Stonecrete" или одговарајуће. 
Плоче дебљине 2-4цм поставити у 
цементном малтеру размере 1:3, а 
зидове претходно испрскати 
цементним шприцем. Декоративни 
камен пре уградње квасити водом. 
По завршеном облагању очистити 
спојнице и камен. Фуговање 
извести у техници по избору 
пројектанта. У цену улази припрема 
подлоге, набака и уградња плоча са 
фуговањем. Обрачун по м1. 

m¹ 380,00 

  

  

  

  

2,2 Зидање преградних зидова 
дебљине 12 cm пуном опеком у 
продужном малтеру размере 1:2:6. 
Обрачун пo m2, а ценом обухватити 
комплетан рад и материјал, као и 
АБ серклаж 12x15cm, армиран са 2 
Ø6 и узенгије Ø6/15cm, МБ 15. 
Обрачун по м2. m² 5,00 

  

  

  

  

2,3 Обзиђивање стубова фасадном 
опеком д=12цм у ПЦМ. Ценом 
обухватити комплетан рад и 
материјал. Обрачун по м2. 

m² 10,00 

    

 
УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ:   

  

  

  

  

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

3,1 Набавка материјала и израда 
армирано бетонских надпрозорника 
и надвратника, марке МБ20. 
Израдити оплату и надпрозорнике 
армирати по детаљима и статичком 
прорачуну. Бетон уградити и 
неговати по прописима. У цену 
улазе и оплата, подупирачи и m³ 0,10 
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помоћна скела. Обрачун по м3. 
 

УКУПНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:   

  

  

  

  

4. ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ   

  

  

  

  

4.1 Набавка материјала и израда 
хидроизолације тераса преко 
бетонске подлоге изнад тла. 
Изолацију радити преко потпуно 
суве и чисте подлоге. Хладни 
премаз битулит "А" нанети четком 
или прскањем, на темеператури 
вишој од 10 степени. Битуменску 
масу загрејати највише до 180 
степени С, стално мешати и нанети 
врућу у слоју 2-3мм. Битуменску 
траку залепити одмах, са 
преклопом 15цм. Кондор "3" са два 
слоја битумена. Хидроизолацију 
извести од следећих слојева: 
хладан премаз битулитом "А" - врућ 
премаз битуменом "МВН" - Кондор 
"3", залепљен за подлогу - врућ 
премаз битуменом "МВН" - два 
слоја полиетиленске фолије, URSA 
SECO 500 или одговарајуће. 
Обрачун по м2. m² 40,00 

    

 
УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ: 

  

  

  

  

  

5. СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

 Напомена: Извођач радова је дужан да провери 
димензије отвора на лицу места. 

  

  

  

  

 
ВРАТА   

  

  

  

  

5,1 Израда и постављање двокрилних 
ПВЦ врата, димензија 150х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 
системом профила и ојачаног 
челичним нерђајућим профилима. 
Застаклити флот стаклом 
д=4+16+4мм и дихтовати ЕПДМ 
гумом, по шеми столарије и 
детаљима. Оков, брава са 
цилиндар улошком и три кључа, три 
шарке и боја врата, по избору 
пројектанта. На поду ставити 
гумени одбојник. У цену улазе 
комплетан рад и материјал. 
Обрачун по комаду. kom 2,00 
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5,2 Израда и постављање једнокрилних 
ПВЦ врата, димензија 60х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 
системом профила и ојачаног 
челичним нерђајућим профилима, 
ПВЦ панел испуном у боји профила 
и системом заптивања ЕПДМ 
гумом, по шеми столарије и 
детаљима. Оков, брава са 
цилиндар улошком и три кључа, три 
шарке и боја врата, по избору 
пројектанта. На поду ставити 
гумени одбојник. У цену улазе 
комплетан рад и материјал. 
Обрачун по комаду. kom 6,00 

  

  

  

  

5,3 Израда и постављање једнокрилних 
ПВЦ врата, димензија 70х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 
системом профила и ојачаног 
челичним нерђајућим профилима, 
ПВЦ панел испуном у боји профила 
и системом заптивања ЕПДМ 
гумом, по шеми столарије и 
детаљима. Оков, брава са 
цилиндар улошком и три кључа, три 
шарке и боја врата, по избору 
пројектанта. На поду ставити 
гумени одбојник. У цену улазе 
комплетан рад и материјал. 
Обрачун по комаду. kom 6,00 

  

  

  

  

5,4 Израда и постављање двокрилних 
ПВЦ врата, димензија 130х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 
системом профила и ојачаног 
челичним нерђајућим профилима. 
Застаклити флот стаклом 
д=4+16+4мм и дихтовати ЕПДМ 
гумом, по шеми столарије и 
детаљима. Оков, брава са 
цилиндар улошком и три кључа, три 
шарке и боја врата, по избору 
пројектанта. На поду ставити 
гумени одбојник. У цену улазе 
комплетан рад и материјал. 
Обрачун по комаду. kom 1,00 
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5,5 Израда и постављање једнокрилних 
ПВЦ врата, димензија 91х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
тврдог ПВЦ-а са вишекоморним 
системом профила и ојачаног 
челичним нерђајућим профилима. 
Застаклити флот стаклом 
д=4+16+4мм и дихтовати ЕПДМ 
гумом, по шеми столарије и 
детаљима. Оков, брава са 
цилиндар улошком и три кључа, три 
шарке и боја врата, по избору 
пројектанта. На поду ставити 
гумени одбојник. У цену улазе 
комплетан рад и материјал. 
Обрачун по комаду. kom 16,00 

  

  

  

  

5,6 Израда и постављање застакљених 
(у унутрашњости објекта) ПВЦ 
врата, димензија 60х198.5цм. 
Врата израдити од високоотпорног 
термопобољшаног ПВЦ профила  
са вишекоморним системом, по 
шеми столарије и детаљима. Врата 
дихтовати трајно еластичном ЕПДМ 
гумом, вулканизованом на 
угловима. Оков и боја врата, по 
избору пројектанта. Крила врата 
застаклити енергетски ефикасним 
термо стаклом д=4+16+4мм пуњено 
криптон гасом и дихтовати ЕПДМ 
гумом. У цену улазе комплетан рад 
и материјал. Обрачун по комаду. kom 2,00 

    

 
УКУПНО СТОЛАРСКИ РАДОВИ:   

  

  

  

  

6. СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ    

  

  

  

  

6,1 Набавка материјала, израда и 
монтажа спуштеног плафона типа 
"Армстронг" 60х60, са 
подконструкцијом 24/36мм са 
уградним светиљкама 60х60; 
4х18W. Подконструкција беле боје, 
тип плоче по избору инвеститора, 
висина спуштања 40цм. Обрачун по 
м2 плафона. m² 125,00 

    

 
УКУПНО СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ:    

  

  

  

  

7. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

7,1 Постављање подних керамичких 
противклизних плочица у објекту, 
димензија 30x30 цм. Плочице I 
класе лепити лепком за плочице, у 
слогу по избору пројектанта. 
Подлогу претходно припремити и 
полагање извести равно. 
Постављене плочице фуговати и 
под очистити пиљевином. У цену 
улази набавка плочица и лепка за m² 800,00 
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постављање подних керамичких 
плочица у систему подног грејања. 
Обрачун по м2. 

  

  

  

7,2 Постављање зидних керамичких 
плочица, димензија 30x30 цм, на 
лепак. Плочице I класе, домаће 
производње, лепити лепком у слогу 
фуга на фугу. По потреби ивице 
плочица ручно добрусити. 
Обложене површине морају бити 
равне и вертикалне. Постављене 
плочице фуговати и очистити 
пиљевином. У цену улази и набавка 
плочица. Обрачун по м2. m² 151,52 

  

  

  

  

7,3 Постављање подних керамичких 
противклизних спољних плочица 
на терасе, рампе и подесте 
улазних степеница, димензија 
30x30 цм. Плочице I класе лепити 
лепком за плочице, у слогу по 
избору пројектанта. Подлогу 
претходно припремити и полагање 
извести равно. Постављене 
плочице фуговати и под очистити 
пиљевином. У цену улази и набавка 
плочица. Обрачун по м2. m² 95,00 

  

  

  

  

7,4 Постављање подних керамичких 
противклизних спољних плочица 
на газишта и чела степеништа, 
димензија 30x30 цм. Плочице I 
класе лепити лепком за плочице, у 
слогу по избору пројектанта. 
Подлогу претходно припремити и 
полагање извести равно. 
Постављене плочице фуговати и 
под очистити пиљевином. На 
газишта поставити и угаону лајсну. 
У цену улази и набавка плочица и 
уганих лајсни. Обрачун по м1. m¹ 40,00 

  

  

  

  

7,5 Набавка и постављање сокле по 
обиму зидова од подних керамичких 
плочица у лепку висине до 15цм. 
Обрачун по м1. m¹ 700,00 

    

 
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ 
РАДОВИ:   

  

  

  

  

8. ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

8,1 Набавка, израда и опшивање ивице 
на балконима бојеним 
поцинкованим лимом d=0,55мм 
развијене ширине 25цм. У цену 
улазе комплетан рад и материјал. 
Обрачун по м1. m¹ 20,00 

  

 
УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ:   
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9. СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

 
ОГРАДА НА ТЕРАСАМА   

  

9,1 Изградња и монтажа стаклене 
ограде тераса. Ограда је израђена 
од стакла дебљине 20мм. Ограду 
фиксирати за носећу АБ 
конструкцију, качити стакла 
странично уз помоћ тачкастих 
носача. Радити у свему према 
приложеној шеми и детаљу 
пројектанта. Обрачун по м1. m¹ 28,50 

    

 
УКУПНО СТАКЛОРЕЗАЧКИ 
РАДОВИ:   

  

  

  

  

10. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

  

  

  

  

10,1 Обрада бетонских плафона, 
крајцовањем, наношењем 
грађевинског лепка и стаклене 
мрежице, због изравнавања 
површине, као припрема за 
глетовање. Обрачун по м2. m² 800,00 

  

  

  

  

10,2 Набавка материјала и глетовање 
фино малтерисаних зидова и 
плафона, дисперзивним китом. 
Површине обрусити, очистити и 
извршити неутрализовање. 
Прегледати и китовати мања 
оштећења и пукотине. 
Импрегнирати и превући 
дисперзивни кит три пута. Обрачун 
по м2. m² 2.250,00 

  

  

  

  

10,3 Набавка материјала и бојење 
глетованих зидова и плафона, 
бојама по избору пројектанта. Све 
површине брусити, импрегнирати и 
китовати мања оштећења. 
Предбојити и исправити тонираним 
дисперзионим китом, а затим бојити 
полудисперзивном бојом први и 
други пут. Обрачун по м2. m² 2.250,00 

  

 
УКУПНО МОЛЕРСКО- ФАРБАРСКИ 
РАДОВИ: 

  

  

  

  

  

11. ПРИСТУПНЕ СТАЗЕ ОКО 
ОБЈЕКТА   

  

  

  

  

11,1 Израда тампонског слоја од 
туцаника 0-31,5мм, дебљине 
д=30цм са разастирањем, 
планирањем и ваљањем до 
потребне збијености. Обрачун по 
m³. m³ 165,00 
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11,2 Набавка, транспорт, разастирање у 
слојевима, набијање и фино 
планирање  фракције I. Фракцију I 
насути у предвиђеном слоју и 
набити до потребне збијености. 
Обрачун по m³. m³ 22,00 

  

  
  

  

11,3 Израда тротоара и стаза око 
објекта од бетонских 
префабрикованих елемената 
"БЕХАТОН", дебљине д=6цм, у 
слоју песка и слогу према пројекту. 
Спојнице испунити песком. У цену 
улази набавка, подлога од песка и 
спојнице. Обрачун по m². m² 550,00 

  

  

  

  

11,4 Набавка, транспорт и постављање 
бетонских ивичњака 
дим.18/12/50цм. Ивичњаке спојити 
цементним малтером, спојнице 
благо увући у односу на ивичњаке и 
обрадити. Обрачун по м1. m¹ 300,00 

  

 УКУПНО ПРИСТУПНЕ СТАЗЕ ОКО 
ОБЈЕКТА:   

  

  

  

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - А. ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂ.-
ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

  

  

  

  

1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
  

  

2. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 
  

  

3. БЕТОНСКИ РАДОВИ   

  

4. ИЗОЛАТЕРСКИ  РАДОВИ   

  

5. СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

  

6. СПУШТЕНИ ПЛАФОНИ   

  

7. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   

  

8. ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

  

9. СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ   

  

10. МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

  

11. ПРИСТУПНЕ СТАЗЕ ОКО 
ОБЈЕКТА   

    

 
УКУПНО А.: 

  
    

  

  

  

  
Б. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Јед. 
мере 

Кол. Јед. цена Износ 

       
Б.1 ЕНЕРГЕТИКА   

  

  

  

  

1.1 ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ   

  

1,1,1 Набавка материјала, постављање и 
повезивање инсталационих прекидача за 
монтажу у зид;   

  

 
* обични kom 22 

  

 
* серијски kom 7 

  

 
* наизменични kom 8 

  

 
* обични надградни, ИП55 kom 0 

  



                    Kонкурсна документација за ЈН бр. 1.3.1.  47/ 69 

  

 
* крстасти kom 2 

  

 
Обрачун по комаду прекидача. kom 39,00 

  

  

  

  

1,1,2 S5 = Набавка, монтажа и повезивање 
надградне светиљке за опште осветљење. 
Двоструко параболични мат "dark light" 
алуминијумски растер, чистоће 99.9%. 
Анодизовани алуминијум са сребрном 
превлаком високе дифузне рефлексије 
обликован да обезбеди ефикасно осветљење 
са ограниченим бљештањем, сагласно EN 
12464 - UGR<16, cut off limit 65°, L<200 cd/m2, 
LOR>90%. Извор светла ЛЕД модули 
измењиви према интернационалном ZHAGA 
стандарду, животни век мин.60.000h са 
карактеристиком L80B10/SDCM3. Предспојни 
прибор и извори светла су од реномираних 
произвођача (Philips, Vossloh-Schwabe или 
одговарајуће). Димензије светиљке 
1193х120мм. Светиљка типа: (ORIEN CDP2 
1200, BUCK, 3.514lm, 38W, 4.000K, IP40, 230V) 
или одговарајуће. Обрачун по комаду. kom 46,00 

  

  

  

  

1,1,3 S4 = Набавка, монтажа и повезивање 
надградне светиљке за директно осветљење. 
Кућиште светиљке и дифузор од вандал 
резистентног поликарбоната. Извор ЛЕД 
сијалица Е27, 14W, замена за инк. 100W, 
карактеристика, Ra>80, 4.000K, измењива. 
Димензије светиљке Ø300х124мм. Светиљка 
типа: (GLOBO, DISANO, 1xE27, LED 14W, 
4.000K, IP65, IK08, 230V) или одговарајуће. 
Обрачун по комаду. kom 16,00 

  

  

  

  

1,1,4 S8 = Набавка, монтажа и повезивање 
рефлекторске ЛЕД светиљке са кућиштем од 
алуминијумског лима, конструкција кућишта 
обезбеђује добро хлађење на високим 
амбијенталним температурама што обезбеђује 
поуздан и дуготрајан рад светиљке, сочива од 
UV-стабилног PMMA не жуте временом и имају 
оптичку ефикасност од 99%; светиљка је 
предвиђена за амбијенталну темепературу од -
20С до +50С. Извор светла 4хЛЕД модул 
измењив по ZHAGA стандарду, животни век 
ЛЕД модула мин.75.000h са карактеристиком 
L70B10/SDCM3. Предспојни прибор и извори  
светла су од реномираних произвођача (Philips, 
Vossloh-Schwabe или одговарајуће). Светиљка 
у посебном делу има позициониран драјвер, 
класа изолације II, опремељена конекторима 
за брзо повезивање и подесивим носачем за 
монтажу. Димензије светиљке 520х360х180мм. 
Светиљка типа: (TANGRAM HB4-WW/F, BUCK, 
LED 141W, 17.750lm, 4.000K, IP66,230V) или 
одговарајуће. Обрачун по комаду. kom 3,00 

  

  

  

  

1,1,5 Набавка материјала, монтажа и повезивање 
надградних / уградних ЛЕД светиљки у холу (по 
избору Инвеститора). Обрачун по комаду. kom 61,00 

  



                    Kонкурсна документација за ЈН бр. 1.3.1.  48/ 69 

  

  

  

  

1,1,6 S1 = Набавка, монтажа и повезивање 
УГРАДНО/НАДГРАДНЕ светиљке сигурносне 
расвете, са локалним напајањем-батеријом са 
могућношћу рада у приправном или у трајном 
споју (SE/SA). Кућиште светиљке израђено од 
V2 самогасивог, безхалогеног поликарбоната 
са транспарентним дифузором. Светиљка у 
комплету са батеријом Ni-MH, 3.6V, 1.2Ah 
аутономије 3h, прибором за уградњу и 
показивачем пута евакуације-пиктограмом на 
просветљеном клириту "flag-screen" - у 
(монтажа на плафон). Светиљка опремељена 
ЛЕД индикатором стања мреже и батерије. 
Светиљка типа: (AESTETICA LED BEGHELLI, 
16 LEDs eq.8W, 230V, SE/SA 3h, 120lm, 4.000K, 
IP40, 230V) или одговарајуће. Обрачун по 
комаду. kom 12,00 

  

 
УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ:   

  

  

  

  

1.2 ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА   

  

  

  

  

1,2,1 Набавка материјала, уградња и повезивање 
монофазне утичнице за уградњу у зид са 
заштитним контактом. У цену је урачунат и сав 
ситан материјал и прибор потребан за израду 
инсталације. Обрачун по комаду. kom 56,00 

  

  

  

  

1,2,2 Набавка материјала, уградња и повезивање 
монофазне утичнице за уградњу у зид са 
заштитним контактом и поклопцем. У цену је 
урачунат и сав ситан материјал и прибор 
потребан за израду инсталације. Обрачун по 
комаду. kom 4,00 

  

  

  

  

1,2,3 Набавка материјала, уградња кутије величине 
7М комплета прикључница, која се састоји од 
две модуларне прикључнице (2М), једне "еуро" 
прикључнице (1М) и две телекомуникационе 
прикључнице RJ45 (1М) које су специфициране 
у предмеру слабе струје. Комплет са 
потребним инсталационим материјалом, 
електричним повезивањем, кутијом за уградњу, 
маскама и носећим механизмом. Обрачун по 
комаду. kom 20,00 

  

  

  

  

1,2,4 Набавка материјала, уградња кутије величине 
3М комплета прикључница за прикључење 
мрежних штампача, која се састоји од једне 
модуларне прикључнице (2М) и једне 
телекомуникационе прикључнице RJ45 (1М) 
која су специфицирана у предмеру слабе 
струје. Комплет са потребним инсталационим 
материјалом, електричним повезивањем, 
кутијом за уградњу, маскама и носећим 
механизмом. Обрачун по комаду. kom 13,00 
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1,2,5 Набавка материјала, уградња кутије величине 
8М комплета подних прикључница, која се 
састоји од три модуларне прикључнице (2М) и 
две телекомуникационе прикључнице RJ45 
(1М) које су специфициране у предмеру слабе 
струје. Комплет са потребним инсталационим 
материјалом, електричним повезивањем, 
кутијом за уградњу, маскама и носећим 
механизмом. Обрачун по комаду. kom 3,00 

  

  

  

  

1,2,6 Набавка материјала, уградња надградне кутије 
величине 7М комплета прикључница, која се 
састоји од две модуларне прикључнице (2М), 
једне "еуро" прикључнице (1М) и две 
телекомуникационе прикључнице RJ45 (1М) 
које су специфициране у предмеру слабе 
струје. Комплет са потребним инсталационим 
материјалом, електричним повезивањем, 
кутијом за уградњу, маскама и носећим 
механизмом. Обрачун по комаду. kom 2,00 

  

  

  

  

1,2,7 Набавка материјала, уградња надградне кутије 
величине 3М комплета прикључница за 
прикључење мрежних штампача, која се 
састоји од једне модуларне прикључнице (2М) 
и једне телекомуникационе прикључнице RJ45 
(1М) која су специфицирана у предмеру слабе 
струје. Комплет са потребним инсталационим 
материјалом, електричним повезивањем, 
кутијом за уградњу, маскама и носећим 
механизмом. Обрачун по комаду. kom 2,00 

  

  

  

  

1,2,8 Испорука и уградња издувног вентилатора за 
купатило са тајмером, аутоматским клапнама и 
заштитом против прегревања. Обрачун по 
комаду. kom 1,00 

    

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА:     
  

  

  

1.3 ОСТАЛО   

  

  

  

  

1,3,1 Преглед и испитивање инсталације, као и 
издавање атеста од овлашћене организације. 
Обрачун паушално. пауш 1,00 

  

  

  

  

1,3,2 Израда пројекта изведеног стања. Обрачун 
паушално. пауш 1,00 

  

 
УКУПНО ОСТАЛО:   

  

  

  

  

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА - Б.1 ЕНЕРГЕТИКА       

  

  

1.1 ИНСТАЛАЦИЈА РАСВЕТЕ   

  

1.2 ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА   

  

1.3 ОСТАЛО        
УКУПНО ЕНЕРГЕТИКА:   

  

  

  

  

 Б.2 ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - 
ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ 
ПОЖАРА   
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2,1 Набавка адресабилног оптичког детектора 
типа KL731A, GE Security, KILSEN или 
одговарајуће монтирано на плафону, комплет 
са базом и изолционим прстеном. Обрачун по 
комаду. kom 1,00 

  

  

  

  

2,2 Набавка адресабилног термо-диференцијалног  
детектора типа KL 710, GE Security, KILSEN 
или одговарајуће монтирано на плафону, 
комплет са базом и изолационим прстеном. 
Обрачун по комаду. kom 1,00 

  

  
  

  

2,3 Набавка адресабилног ручног јављача пожара, 
са стаклом и елементом за растављање линије 
у случају кратког споја, са кућиштем за 
надзидну монтажу, типа SIR - 077 Security, 
KILSEN или одговарајуће монтирано на 
плафону, комплет са базом и изолационим 
прстеном. Обрачун по комаду. kom 1,00 

  

  

  

  

2,4 Набавка алармне електронске вишетонске 
сирене за монтажу на зид, ниво звучног 
притиска мин 95dB / 0.3m, tip SK 08A, GE 
Security, KILSEN или одговарајуће. Обрачун по 
комаду. kom 1,00 

  

  

  

  

2,5 Програмирање централе, пуштање система у 
рад и издавање атеста са обуком корисника. 
Обрачун паушално. пауш 1,00 

  

 УКУПНО ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ - 
ИНСТАЛАЦИЈА АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ 
ПОЖАРА:   

  

  

  

  

 Б.3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ   

  

  

  

  

3,1 ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ   

  

  

  

  

 НАПОМЕНА: у оквиру пројекта структурне 
мреже обрађују се само пасивне компоненте 
(тј. нису обухваћени сервери, радне станице, 
мрежни софтвер, свичеви, рутери, телефони, 
DECT станице, WiFi  антене и сл.)  
У техничком опису је већ дато да су утичнице 
за радна места предвиђене као модуларне, 
произвођача LEGRAND или одговарајуће. 
Рачунарско-телефонске утичнице су део 
модуларних утичница, па је њихов предмер и 
предрачун већ дат у Предмеру и предрачуну 
елетроенергетских инсталација. У овом делу 
биће поновљене ставке прикључнице, да би се 
дефинисао њихов број и карактеристике, али 
без цена, да се цене не би дуплирале. Све 
позиције у предмеру инсталације структурне 
мреже подразумевају јединичне цене са 
набавком и уградњом материјала и опреме.   
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3.1.1 Разделник MDF у самостојећем 19" кабинету, 
са вратима дим.600х600мм, висине 42 HU, са 
следећом опремом:   

  

 
* разводни панел 24хRJ-45 категорије 6, виисне 
1HU kom 8 

  

 
* ранжирни прстенови kom 9 

  

 
* шина са прикључницама 230V kom 1 

  

 
* прикључница за уземљење kom 1 

  

 
* полица за активну опрему kom 1 

  

 
* UPS уређај APC Smart -  UPS XL 3000 VA REK 
верзија kom 1 

  

 
Обрачун за комплет урађену позицију. комплет 1,00 

  

  

  

  

 НАПОМЕНА за позицију 3.1.1: Преспојне и 
прикључне рачунарске каблове (patch cords) 
cat 6 специфирати заједно са активном 
опремом и радним станицама.  
Преспојне и прикључне каблове (patch cords) 
за телефонску централу и телефоне 
специфирати према стварним потребама 
Инвеститора.   

  

  

  

  

3.1.2 Модуларне утичнице RJ 45 за структурну 
мрежу које се монтирају у комплету са 
енергетским модуларним прикључницама 
(дефинисане у предмеру енергетске 
инсталације). Обрачун по комаду. kom 31,00 

  

  

  

  

3.1.3 Преглед изведене инсталације, испитивање на 
прекид, кратак спој и отпор изолације, израда 
мерног протокола за линкове категорије 6, 
пуштање у рад, организовање техничког 
прегледа, примопредаја и издавање гаранције. 
Обрачун паушално. пауш 1,00 

  

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНЕ 
МРЕЖЕ:   

  

  

  

  

3,2 ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА   

  

  

  

  

 НАПОМЕНА: у оквиру пројекта видео надзора 
обрађују се само пасивне компоненте и видео 
камере (тј. нису обухваћени  мрежни софтвер, 
видео сервер и сл.). Све позиције у предмеру 
инсталације видео надзора подразумевају 
јединичне цене са набавком и уградњом 
материјала и опреме.   

  

  

  

  

3.2.1 LOW LIGHT мегапикселна IP камера 
дневно/ноћна са IC осветљењем опсега до 30м 
тип DS-2CD8255F-EI или одговарајуће   

  

 
* висока резолуција 2,1 мегапиксела 
(1920х1080 fullHD 1080p @ 25 k/s) 

  

  

 
* осетљивост на светлост 0,0  lux (IR)   

  

 
* варифокални објектив (2,7-9мм) / F1,2 

  

  

 
* IR cut filter   

  

 
* H 264  компресија dual stream генерише 
подешавање обима саобраћаја, аудио 
улаз/излаз   
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* за спољашњу монтажу IP66   

  

 
* зидни носач са скривеним кабловима   

  

 
* снага 12VDC/PoE   

  

 
Обрачун по комаду. kom 5,00 

  

  

  

  

3.2.2 Компактна управљачка IP камера 
дневно/ноћна тип DS-2DF1-401Н или 
одговарајуће   

  

 * резолуција 4CIF (704х576 @ 25 fps/sec)      
*1/4" Interline пренос CCD сензор   

  

 * осетљивост 0,7 lux@F1,4 (kolor), 0,02 
lux@F1,4 (C/B)   

  

 
* 10x оптички зум, 10х дигитални зум   

  

 * меморија за 256 пресет позиција / 4 
заштићене области   

  

 
* машински IR cut ruter   

  

 * H 264 компресија dual stream генерише 
подешавање обима саобраћаја, аудио 
улаз/излаз   

  

 
* алармни улаз/излаз   

  

 * слот за мини СД картицу за локално снимање      
* аналогни видео излаз 500 ТВ линија   

  

 
* интерни комплет за монтажу   

  

 
* снага 12 VDC/PoE   

  

 
Обрачун по комаду. kom 6,00 

 
  

 УКУПНО ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА:     

      

3,1 ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ   

  

3,2 ИНСТАЛАЦИЈА ВИДЕО НАДЗОРА       

 УКУПНО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И 
СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:   

  

  

  

  

 РЕКАПИТУАЛЦИЈА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ   

  

  

  

  

1 ЕНЕРГЕТИКА 
  

  

2 ПРОТИВПОЖАРНЕ ИНСТ. - ИНСТ. 
АУТОМАТСКЕ ДОЈАВЕ ПОЖАРА   

  

3 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ 
ИНСТАЛАЦИЈЕ   

  

 УКУПНО Б.:     
  

  

  

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА       

  

  

А) ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-
ЗАНАТСКИ РАДОВИ   

  

Б) ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ   

  

 
 
СВЕУКУПНО: 
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VII   МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

"ЛИСЈЕ" НОВИ САД 

НАРОДНОГ ФРОНТА 53 

БРОЈ:  _____________________ 

ДАНА:  ________________ 2020. године 

НОВИ САД 
 

На основу Одлуке о додели уговора, број ________________ од _____________ 2020. 
године, закључује се у Новом Саду дана  _____________ 2020. године 

 

 

У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА  
 
 
између: ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ" НОВИ САД, Народног фронта 53, 

које заступа директор Владимир Ђаковић, МБ 08055475, ПИБ 101636639 (у даљем 
тексту: Наручилац) 
 
и 
 
_________________________________ из _________________, улица 
________________________, које заступа ______________________________ МБ 
_________________ПИБ ________________(у даљем тексту: Извођач радова) 

 

_________________________________ из _________________, улица 
________________________, које заступа ______________________________ МБ 
_________________ПИБ ________________ 

_________________________________ из _________________, улица 
________________________, које заступа ______________________________ МБ 
_________________ПИБ ________________ 

 

_________________________________ из _________________, улица 
________________________, које заступа ______________________________ МБ 
_________________ПИБ ________________ 

 
_________________________________ из _________________, улица 
________________________, које заступа ______________________________ МБ 
_________________ПИБ ________________ 

 
 
Предмет уговора 

Члан 1. 

 
Наручилац уступа, а Извођач преузима извођење радова на Доградњи и надоградњи са 
реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду – III фаза, 
у складу са понудом Извођача број .................. од ........................ године, спецификацијом 
радова и конкурсном документацијом. 
Вредност радова 

Члан 2. 
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Уговорне стране сагласно констатују да вредност радова из члана 1. уговора износи 
.......................................динара (словима .............................................................................................  
.......................................................................................................................и ......./100). 
 
Уговорена цена не укључује ПДВ, који ће бити обрачунат и плаћен у складу са Законом о 
порезу на додату вредност. 
 

Члан 3. 
 

Уговорене јединичне цене не могу се мењати. 
Изузетно, Извођач има право на разлику у цени, уколико је индекс потрошачких цена, према 
подацима Републичког завода за статистику већи од 5%. 
Извођач може захтевати само разлику у цени која прелази 5%. 
Базни датум за утврђивање промене у цени је дан увођења Извођача у посао и примењује се 
до краја уговореног рока за извођење радова. 
Када дан увођења Извођача у посао наступи након истека опције понуде, као базни датум за 
утврђивање промене у цени узима се датум истека опције понуде. 
 

Члан 4. 
 

Евентуална разлика у цени из члана 3. овог уговора обрачунава се привременим ситуацијама и 
окончаном ситуацијом. 
 

Члан 5. 
 

Уколико се након закључења уговора повећа обим предмета јавне набавке, Наручилац може 
повећати уговорену вредност максимално 5% од укупно уговорене вредности из овог уговора 
без спровођења поступка јавне набавке, при чему укупна вредност повећања уговора не може 
да буде већа од вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама, на основу измене 
овог уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 

Члан 6. 
 

Уколико се у току реализације овог уговора појаве вишкова и мањкова радова, који у укупном 
збиру не прелазе укупно уговорени износ, исплата тих радова извршиће се у складу са овим 
уговором по понуђеним јединичним ценама. 
 
Уколико укупан збир вишкова и мањкова радова прелази укупно уговорени износ, исплата тих 
радова извршиће се по јединичним ценама из усвојене понуде из члана 1. овог уговора, на 
основу измене уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама. 
 
Рок за извођење радова може се продужити из разлога наведених у члану 42. став 3 Посебних 
узанси о грађењу, а у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.  
 
Извођач је дужан да уз привремену/окончану ситуацију достави спецификацију свих радова из 
става 1 овог члана, коју треба да овери надзорни орган Наручиоца. 
 
Коначан обрачун извшиће се након примопредаје објеката из члана 1. овог уговора. 
 
Рок извршења радова 

Члан 7. 
 

Рок за извршење радова, тече од дана увођења Извођача у посао. 
Рок завршетка радова је ........................ календарских дана. 
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Увођења извођача у посао 
Члан 8. 

 
Увођење у посао обухвата: 
               1. ПРЕДАЈУ ИЗВОЂАЧУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ТЕХНИЧКОМ              

КОНТРОЛОМ 
               2.  ПРЕДАЈА ИЗВОЂАЧУ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ и то се КОНСТАТУЈЕ У      

ГРАЂЕВИНСКОМ ДНЕВНИКУ 
               3.     ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ РАДОВА. 
 
 
Обавезе извођача 

Члан 9. 
 

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе квалитетно и у року у складу са 
понудом, конкурсном документацијом, техничком документацијом и важећим прописима и 
стандардима за ову врсту радова. 
 

Члан 10. 
 

У случајевима где се радови изводе на месту где се одвија саобраћај, Извођач радова дужан да 
осигура и изведе све радове потребне за безбедно одвијање јавног саобраћаја. Обавезује се 
Извођач, да у складу са достављеним решењем о техничком регулисању саобраћаја, постави 
саобраћајну сигнализацију, да је чува и одржава за време извођења радова. 
 
На свим местима привременог скретања саобраћаја Извођач је дужан да осигура безбедно и 
неометано одвијање саобраћаја. 
 

Члан 11. 
 

Пре почетка извођења радова, Извођач је у обавези да обезбеди видно обележавање 
градилишта одговарајућом ТАБЛОМ која садржи: 

1. приказ објеката у колору на 1/3 површине табле у горњем левом углу; 
2. назив, намену и површину, односно дужину објекта, ако се ради о линијском објекту; 
3. број/бројеве катастарске/катастарских перцеле/парцела и ознаку катастарске 

општине на којој се објекат гради; 
4. име, односно назив инвеститора (адреса, телефон, сајт); 
5. име одговорног пројектанта и број лиценце; 
6. назив привредног друштва, односно правног лица или предузетника које је израдило 

техничку документацију (адреса, телефон, сајт); 
7. назив Извођача радова (адреса телефон сајт) 
8. име  и презиме одговорног Извођача радова и број лиценце 
9. име лица које врши стручни надзор (адреса, телефон, сајт) са називом привредног 

друштва, односно, другог правног лица или предузетника код кога је запослено и број 
лиценце; 

10.  број и датум решења којим је издата грађевинска дозвола и назив органа који је 
издао грађевинску дозволу, односно број решења којим се одобрава извођење 
радова (за објекте за које се не издаје грађевинска дозвола) и датум 
правоснажности, односно коначности решења о грађевинској дозволи; 

11.  датум и број пријаве радова са наведеним подацима о почетка извођења радова и 
рок завршетка изградње објекта, односно извођења радова. 

 
 

Члан 12. 
 

Извођач се обавезује да након потписивања уговора, а пре увођења у посао, сачини детаљан 
динамички план реализације инвестиције и достави га Наручиоцу у писаној форми. 
 
Детаљан динамички план реализације инвестиције оверава представник Наручиоца и као такав 
чини саставни део уговора. 
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Члан 13. 
 

Све ризике од почетка извођења радова до извршене примопредаје радова, сноси Извођач. 
 
Извођач је дужан да, у року од 15 (петнаест) дана од дана добијања грађевинске дозволе, 
достави Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности (за штету причињену 
трећим лицима и стварима трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова који су 
предмет овог уговора. 
 
Ако рок извођења радова буде продужен, Извођач је у обавези да Наручиоцу, у року од 8 (осам) 
дана од дана закључења анекса уговора којим се продужава рок за завршетак радова, достави 
полису осигурања из става 2 овог члана, са новим периодом осигурања који ће у целости 
покривати период за који је продужен рок за завршетак радова. Ако Извођач не достави 
Наручиоцу наведену полису осигурања, Извођач сноси искључиву одговорност за штету 
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, у вези са извођењем радова који су 
предмет овог уговора. 
 
Уколико Извођач не достави полису из става 2 овог члана, Наручилац може наплатити 
гаранцију за испуњење обавеза у поступку кавне набавке  - гаранцију за озбиљност понуде.  
 

Члан 14. 
 

У случају подношење заједничке понуде, сви чланови групе понуђача одговарају неограничено 
солидарно према Наручиоцу за извршење целог уговора у складу са његовим условима. 
 

Члан 15. 
 

Извођач је обавезан да од Наручиоца затражи писану сагласност за све евентуална одсупања 
од уговорених радова. 
 

Члан 16. 
 

Обавезује се Извођач, да Наручиоцу након потписивања уговора достави:  
a) најкасније у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора, као средство 

обезбеђења испуњења уговорних обавеза, банкарску гаранацију која ће бити са 
клаузулама: неопозива, безусловна, платива на први позив и без права на приговор на 
износ од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 30 (тридесет) дана 
дужим од уговореног рока за извођење радова; 

б)  у моменту примопредаје  предмета уговора, на име гаранције за отклањање грешака у 
гарантном року, за сваку годину понуђеног гарантног рока по једну бланко соло 
(сопствену) меницу евидентирану у регистру меница и овлашћења који води Народна 
банка Србије. У прилогу истих доставити менично писмо – овлашћење за корисника 
попуњено на износ 10% од уговорене вредности без ПДВ-а и картон депонованих 
потписа код пословне банке Извођача. 

 
У случају продужења рока за извођење радова, Извођач је дужан да продужи важење 
банкарске гаранције из става 1 тачка а) овог члана и да их достави Наручиоцу у року од 7 
(седам) дана од дана потписивања Анекса уговора о продужењу рока. 
 
Уколико Извођач не достави наведену гаранцију из става 1 тачка а) овог члана у захтеваном 
року, Наручилац може наплатити гаранцију за испуњење обавеза у поступку јавне набавке – 
гаранцију за озбиљност понуде. 
 
Уколико Извођач не достави продужење банкарских гаранција из става 2 овог члана, Наручилац 
може наплатити првобитно достављену гаранцију за испуњење уговорних обавеза. 
 
 
Обавезе наручиоца 

Члан 17. 
 

Изведене радове Наручилац ће платити Извођачу путем привремених и окончане ситуације. 
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Привремене ситуације Извођач испоставља месечно и доставља Наручиоцу у 8 примерака 
најкасније до 5-ог у месецу за протекли месец. 
 
Привремену ситуацију надзорни орган дужан је да овери у року од 8 дана, а Наручилац да 
исплати у року од 45 дана по пријему ситуације од Извођача. 
 
Наручилац може у оправданим случајевима да оспори исплату дела ситуације и у том случају 
дужан је да плати неоспорни део у наведеном року. 
 

Члан 18. 
 

Наручилац задржава право да смањи уговорени обим радова, о чему је дужан да у писаној 
форми извести Извођача. 
 
У случају када се смањи уговорени обим радова на захтев Наручиоца, плаћање изведених 
радова извршиће се сразмерно њиховом обиму. 
 
 
Уговорна казна и накнада штете 

Члан 19. 
 

Ако Извођач прекорачи рок извођења радова или рок за предају објекта, својом кривицом, 
дужан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу уговорену казну у износу од 0,5% 
(процената) од укупне вредности уговорених радова, с тим да износ тако одређене уговорне 
казне не може бити већи од 5% (процената) укупно уговорене цене радова без ПДВ-а. 
 
Делимично извршење или предаја уговорених радова у предвиђеном року не искључује 
обавезу плаћања уговорене казне. 
 

Члан 20. 
 

Ако је Наручилац због закашњења Извођача у извођењу или предаји изведених радова 
претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може уместо уговорене казне захтевати 
накнаду штете, односно поред уговорене казне може захтевати и разлику до пуног износа 
претрпљене штете. 
 

Члан 21. 
 

Извођач је дужан да одмах по завршетку радова у писаној форми извести Наручиоца да су 
предметни радови завршени. 
 
Наручилац и Извођач су дужни да без одлагања приступе примопредаји извршених радова и о 
томе сачине записник. 
 
 
Гарантни рок 

Члан 22. 
 

За радове из члана 1. уговора Извођач даје гаранцију почев од примопредаје објекта за 
изведене радове у трајању од ......................... године. 
 
За опрему коју Извођач уграђује у предметни објекат, важи гарантни рок произвођача опреме. 
Оверен гарантни лист предати Наручиоцу. 
 
Раскид уговора 

Члан 23. 
 

Наручилац радова може да једнострано раскине (откаже) овај уговор о изградњи објекта, у 
свако доба достављам образложене изјаве о отказу Извођачу, у писаној форми. 
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У случају раскида уговора из става 1, Наручилац је дужан да Извођачу исплати вредност 
изведених радова, тако што ће извршити пресек стања извршења уговорних обавеза и 
утврдити висину и начин измирења међусобних обавеза. 
 
Извођач је обавезан да Наручиоцу надокнади штету која је настала услед раскида уговора, 
уколико је Извођач одговоран за раскид уговора. 
 
Уговорене стране могу споразумно да раскину овај уговор, а споразумом о раскиду уговора 
утврђују се висина и начин испуњења међусобних доспелих обавеза до дана споразумног 
раскида уговора. 
 
Опште одредбе 
 

Члан 24. 
 

Прилози овог уговора који чине његов саставни део су: 
1. Понуда Извођача број ..................... од ........................... године са прилозима 
2. Спецификација радова. 
 

Члан 25. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. 
 

Члан 26. 
 

За све нерегулисано овим уговором примењиваће се одредбе Посебних узанси о грађењу и 
Закона о обликационим односима. 
 

Члан 27. 
 

Наручилац и Извођач су се споразумели да све спорове који проистекну из овог уговора 
првенствено решавају међусобним договором, а уколико спор не реше споразумно, уговара се 
надлежност суда у Новом Саду. 
 

Члан 28. 
 

Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих се 4 (четири) примерка налазе код 
Извођача, а 4 (осам) код Наручиоца. 
 
 
            За Извођача радова                                                                      За Наручиоца 
 
 
______________________________                                         ______________________________                  
                                                                                                                 Владимир Ђаковић 
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VIII      ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА  
О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, О ЗАШТИТИ НА  

РАДУ И ЗАПОШЉАВАЊУ И ЗАБРАНИ ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ 

 
 
 

 
 
 
Понуђач___________________________________________________________ 

изјављује, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу за јавну набавку, да је 

поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
 
 
 
 

                      
 
_____________________________ 

         Потпис овлашћеног лица понуђача 
У _____________________________ 
 
Дана:__________________________  
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IX   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________,  
                                                                            (Назив и седиште понуђача) 
даје:  

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
отвореном поступку јавне набавке број 1.3.1. – Доградња и надоградња са 
реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - 
III фаза, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
 

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

 
 
 

У овом обрасцу понуђач може навести трошкове припреме понуде који се 
састоје од трошкова прибављања средстава обезбеђења. 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА  

 

 

 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања 
средстава обезбеђења,  под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
Наручилац задржава право да изврши контролу исказаних трошкова увидом у 
фактуре и друге релевентне доказе. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI    СПИСАК НАЈВАЖНИЈЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА 
 

 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да смо у 
последње 3 године (2017., 2018. и 2019. године) од дана објављивања јавног позива 
извршили следеће радове у складу са захтевом из конкурсне документације: 

 
 

 
Редни 
број 
 

 
 

Предмет радова 
Вредност радова Инвеститор Број уговора 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

     
 
 

     
 
 

Укупно  

 
 
 
Напомена: У случају више података образац фотокопирати 

 
 

   

Датум:  ________________________      Потпис одговорног лица 
 
Место: ________________________     __________________________ 
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XII    ПОТВРДA ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА 
 

 
 
_________________________________________ 
Назив  Инвеститора  
 
_________________________________________ 
Адреса 
 
Овим потврђујемо да је 
__________________________________________________________ 
 
из____________________________________ као носилац посла   
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
за потребе Инвеститора 
____________________________________________________________________ 
 
квалитетно и у уговореном року извршио радове________________________________ 

_______________________________________________(навести врсту услуга/радова) 
 
у вредности од _______________________________________, а на основу уговора  
 
__________________  од ___________________. 
 
 
Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може употребити. 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 
наведени подаци тачни. 
 
 
Контакт особа Инвеститора  ____________________________ 
 
Телефон___________________________ 
 

Потпис овлашћеног лица Инвеститора 
                                         

________________ 
Напомена:  
- Образац копирати употребном броју примеракa 
- Понуђач може поднети и  потврду о изведеним радовима издату на обрасцу другог                   

Наручиоца. 
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XIII   ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 
поседујемо довољан кадровски капацитет за извођење радова који су предмет ове 
јавне набавке и то: 

 
 

Ред. 
број 

Име и презиме 
Степен 
стручне 
спреме 

Звање/лиценца, 
сертификат 

Напомена 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     
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25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

41.     

42.     

43.     

44.     

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

53.     

54.     
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55.     

56.     

57.     

58.     

59.     

60.     

 
 
Напомена: У случају више података образац фотокопирати 
 
 

   

Место и датум:  ________________________           Потпис одговорног лица 
    

__________________________ 
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XIV   ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ 
 

 
 
Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да 
поседујемо следећи технички капацитет (механизацију и опрему) и да је у технички 
исправном стању и у функцији:  

 

Редни 

број 

      Назив механизације 

            или опреме 

 

ознака и тип 

 

ком 

 

напомена 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Напомена: У случају више података образац фотокопирати. 

                      
 

   

Датум:  ________________________      Потпис одговорног лица 
 
Место: ________________________     __________________________ 
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XV О В Л А Ш Ћ Е Њ Е 
ЗА ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

 
 
 
Овлашћујемо (име и презиме)_________________________________________ 
 
Број личне карте _______________ издата од МУП-ПУ ____________________ 
 
Као представника (назив понуђача) ___________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Да може присуствовати јавном отварању понуда у поступку јавне набавке  
 
__________________________________________________________________ 

(унети назив и број јавне набавке) 
 
Све његове изјаве дате у Зaписнику о отварању понуда сматрамо својим и у целости 
прихватамо.  
 
 
 
Брoј:___________ 
 
Датум:____________ 
 
Место_______________ 
 
   
Потпис одговорног лица и печат :                    _________________________________ 
 
 
 
 
Напомена: Ово Овлашћење важи само уз личну карту доносиоца и предаје се 
овлашћеном лицу наручиоца, односно Комисији за јавне набавке у почетку отварања 
понуда.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



                    Kонкурсна документација за ЈН бр. 1.3.1.  69/ 69 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

XVI   П   О   Т   В   Р   Д   А 
 

 

 
КОЈОМ ПОТВРЂУЈЕМО ДА ЈЕ  ПОНУЂАЧ _____________________________________ 

ИЗ _________________________ ПРЕУЗЕО КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ БРОЈ 1.3.1. – ДОГРАДЊА И НАДОГРАДЊА СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ 

ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – КОМПЛЕКСА ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ 

- III ФАЗА,  ДА ЈЕ ОБИШАО ЛОКАЦИЈУ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРАЈУ РАДОВИ ЗА 

ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ, ОСТВАРИО УВИД У РАДОВЕ ИЗВЕДЕНЕ У I И II ФАЗИ 

ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА И ОСТАЛИМ СПЕЦИФИЧНОСТИМА БИТНИМ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

РАДОВА, ИЗВРШИО УВИД У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ТЕ ДА СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ДА 

У СКЛАДУ СА ТИМ ПРИПРЕМИ ПОНУДУ ЗА ПРЕДМЕТНУ ЈАВНУ НАБАВКУ.  

 

 

                Овлаштено лице ЈКП „Лисје“ 

 

НОВИ САД, _____________________             __________________________________ 
                                                                              Ивана Кањерић, руководилац сектора за 

претежну  и сродну делатност               
 
 

 


