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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 
 

Наручилац: Општина Чајетина, улица Краља Александра Карађорђевића 28, 31310 

Чајетина, интернет адреса www.cajetina.org.rs. 

Врста поступка: отворени поступак; 

Предмет јавне набавке: радови – изградња ауто – кампа на Златибору; 

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци; 

Контакт: Служба за јавне набавке, 031/831-250, локал 134; 

Рок за подношење понуда: 7. април 2014. године до 12,00 часова. 

Отварање понуда: јавно отварање понуда биће извршено последњег дана рока за 

подношење понуда, односно дана 7. априла 2014. године у 12,30 часова, у просторијама 

Општинске управе. 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке ЈНМВ 11/14 су радови,  на изградњи ауто – кампа на Златибору; 

Назив и ознака из Општег речника набавки: радови на изградњи зграда за рекреативне 

активности, спорт, културу, смештај и угоститељство, 45212000, 

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА; 
 

1) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

       А) Понуђач мора да испуни следеће обавезне услове за учешће у поступку јавне 

набавке, и то: 

1.1.1.1. Да је регистрован код надлежног органа,односно уписан у одговарајући регистар; 

2.2.2.2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

давања мита, кривично дело преваре; 

3.3.3.3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

 

4.4.4.4. 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 и да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 

5.5.5.5. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је прималац права 

интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона) 

 

Б) Поред наведених обавезних услова, понуђач мора да испуни и следеће додатне 

услове  за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. ЗЈН, и то: 

 

1.1.1.1. Да располаже неопходним кадровским и пословним капацитетом: 
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• Минимум 1 запослени грађевински инжењер у сталном радном 

односу који поседују Лиценцу одговорног извођача радова издату од 

инжењерске коморе Србије број: 

- 410 (одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 

грађевинско занатских радова на објектима нискоградње, 

високоградње и хидроградње);  

 

 

2.2.2.2. Да располаже финансијским капацитетом: 

o Да у претходне три године (2011, 2012. и 2013.) није пословао са 

губитком; 

o Да је у последње три године (2011, 2012. и 2013.) остварио укупан 

промет од 60.000.000,00 динара од којих 20.000.000,00 динара 

остварено на сличним радовима; 
 

В) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона о јавним набавкама, подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. 

Закона о јавним набавкама, односно од тачке 1) до 5) става А) Конкурсне документације - 

Услови за учешће у поступку јавне набавке. Услов под тачком 6. обавезних услова, 

подизвођач испуњава за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Додатне услове под тачкама 7), 8) и 9) став А) Услови за учешће у поступку јавне 

набавке, испуњава само понуђач; 

 

Г) Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, у 

складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама, мора да испуни обавезне услове из 

члана 75. Закона о јавним набавкама, односно од тачке 1) до 5) става А) Конкурсне 

документације-Услови за учешће у поступку јавне набавке. Услов под тачком 6. 

Обавезних услова, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове под 

тачкама 7), 8) и 9) став А) Услови за учешће у поступку јавне набавке, чланови 

заједничке понуде испуњавају заједно. 

 

2) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА: 
 

А) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

1. Правна лица и Предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног Привредног суда, 

 

2. Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на 

чијем подручју се налази седиште докаћег 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 заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) 

Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
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привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од 

њих. Предузетник и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да 

законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против заштите 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. Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 

забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 

органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 

обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 

Предузетник: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 

регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања 

делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка лица: 

Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених 

послова. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

 

4. Правна лица, Предузетник: Уверења Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или 

потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације; 

Физичка лица: Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 

измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне управе локалне самоуправе да 

је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. 

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

 

5. Правна лица, Предузетник и Физичка лица: Испуњеност услова који се односе на 

поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 

и условима рада, заштити радне средине, као и да је ималац права интелектуалне својине 

(тачка 5. обавезних услова), понуђач доказује потписивањем изјаве (Образац 1). Уколико 

понуду подноси група понуђача, испуњеност овог услова, доказује се потписивањем 

наведене изјаве, за сваког учесника у заједничкој понуди. У том случају Образац 1 

копирати у довољно примерака. 

 

Б) Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 

 

1. да располаже кадровским капацитетом, и то: 

• фотокопије радних књижица за инжињере и фотокопије тражене лиценце и 

потврде о важности лиценце, 
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      2. да располаже финансијским капацитетом, и то: 

• Извештај о бонитету за јавне набавке, издат од Агенције за привредне 

регистре Републике Србије; 

• Копије окочаних ситуација, потписане и оверене од стране наручилаца; 

 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 

увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

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

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

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 

са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 

односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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ОБРАЗАЦ 1 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И ПРАВУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ______________________ 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам при 

састављању своје понуде у поступку јавне набавке велике вредности ЈНВВ 11/14– 

Изградња ауто - кампа, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантујем да сам 

ималац права интелектуалне својине. 

 

  

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П.) 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

 

 

 

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

4.1. ЈЕЗИК 

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити сачињена на српском 

језику. 

 

4.2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ 

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: Општина Чајетина, Краља Александра Карађорђевића 28. 31310 

Чајетина, са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАБНУ НАБАВКУ РАДОВА, ЈНВВ 11/14, 

ИЗГРАДЊА АУТО – КАМПА, НЕ ОТВАРАТИ“. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 7. 

априла 2014. године , до 12.00 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. 

Понуда се припрема тако што понуђач попуњава Образце и Модел уговора који су саставни 

део Конкурсне документације. Сви Обрасци и Модел уговора морају бити попуњени, на 

српском језику, јасно, недвосмислено, парафирани, оверени печатом, а сами Обрасци, и 

Модел уговора и потписани од стране одговорног лица понуђача, у свему у складу са 

Упутством за сачињавање понуде. 

Потребно је да сва документа која представљају понуду буду повезана траком у целину. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, 

заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може такву грешку 

отклонити на начин што ће погрешно написане речи текст, заокружену опцију, погрешно 

наведене цифре и сл. - прецртати, с тим да прецртано остане читљиво, а након тога, поред 

исправљеног дела понуде ставити потпис одговорног лица понуђача и извршити оверу 

печатом. Уколико понуђач приликом отклањања грешке настале при сачињавању понуде не 

поступи по наведеном упутству наручиоца, таква понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

4.3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

У овој набавци није дозвољена понуда са варијантама. 

 

 

4.4. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

Ова набавка није опредељена по партијама. 

 

 

4.5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ 

 

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

тако што ће своју измену, допуну или опозив доставити под истим условима као и понуду. 

 

4.6. ПОДНОШЕЊЕ ЈЕДНЕ ПОНУДЕ 

 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 

 

4.7. ЗАХТЕВ У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Уколико ангажује подизвођача, понуђач је дужан да наведе у својој понуди проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

У случају да се склопи уговор са понуђачем који ангажује подизвођача, јер је та понуда 

најповољнија, тај подизвођач ће бити наведен у уговору, а наручилац може на захтев 

подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања 

директно подизвођачу за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У овом 

случају наручилац је дужан да омогући добављачу да приговореи ако потраживање није 

доспело. 

Понуђачу потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

 

4.8. СПОРАЗУМ КОД ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

 

Уколико више понуђача подноси заједничку понуду обавезан саставни део заједничке 

понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке. Поменути споразум мора да садржи све елементе наведене у ставу 

4. члана 81. Закона о јавним набавкама, и то 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 и име групе понуђача дати средство финансијског обезбеђења, 

- понуђачу који ће издати рачун, 

- рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Сваки понуђач из групе понуђача је у обавези да попуни Образац 4 „Подаци учесника у 

заједничкој понуди“. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
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Изградња ауто - кампа; 

 

ОБРАЗАЦ 2. 

 

 ПОДАЦИ O ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:  

АДРЕСА:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:  

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛ/ФАКС:  

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):  

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:  

ШИФРАОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

БРОЈ РАЧУНА:  

ПОСЛОВНА БАНКА: 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:  

 

ПРОЦЕНАТ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: ___________________ 

   

ДЕО НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ: ____________________________ 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П) 

 

 

( Уколико понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем овај образац 

фотокопирати, попунити за сваког члана групе понуђача и за сваког подизвођача и 

доставити уз понуду.) 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 3 

 

 

УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: _________________________________ 

 

 

 

Р.б. Назив подизвођача Део предмета набавке који се поверава 

Подизвођачу на извршење 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

 

 

 

 

     М.П.                     ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА 

 

       ____________________________________ 
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Изградња ауто - кампа; 

 

ОБРАЗАЦ 4. 

 

ПОДАЦИ O УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ:  

АДРЕСА:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ:  

АДРЕСА:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

ОСОБА ЗА  КОНТАКТ:  

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П) 

 

( Уколико понуђач подноси заједничку понуду или понуду са подизвођачем овај образац 

фотокопирати, попунити за сваког члана групе понуђача и за сваког подизвођача и 

доставити уз понуду.) 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

4.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 

4.8.1 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА 

Авансно плаћање није предвиђено. 

Наручилац ће плаћање уговорене цене извршити преносом средстава на рачун Извођача у 

року од 45 дана од дана пријема рачуна са пратећом документацијом, и то: 

• по испостављеним привременим и окончаним ситуацијама, потписаним од 

стране одговорног лица наручиоца, у висини вредности испоручене опреме и 

изведених радова; 

•  коначним рачуном, по испоруци и завршетку свих уговорних радова, по 

испостављеном коначном рачуну и записнику о коначној примопредаји радова 

потписаном од стране надзорног органа наручиоца; 

•  

4.8.2 . ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНТНОГ РОКА 

Извођач даје гаранцију за квалитет испоручене опреме у трајању од 1 године а за квалитет 

извршених радова у трајању од једне године од дана потписивања Записника о коначној 

примопредаји опреме и радова. Извођач је дужан да приликом испоруке опреме достави 

атестну документацију и гарантни лист за испоручену опрему, као и детаљно упутство за 

руковање и одржавање на српском језику. Извођач је дужан да пре почетка извођења радова 

достави атестну документацију и гарантни лист за материјале које намерава да угради на 

српском језику. Гаранција укључује поправку неисправних, односно оштећених делова 

уколико је за оштећење одговоран Извођач, као и замену неисправних делова, односно 

оштећених делова, уколико се не могу поправити. Извођач је дужан да уочене недостатке у 

изведеним радовима, односно испорученој опреми отклони одмах по пријему обавештења 

Наручиоца, а најдуже у року од 15 дана.. 

 

4.8.3. ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

Понуда важи најмање 90 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок 

важења понуда или рок важења не искаже у данима, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

4.11. 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. 

Цена је фиксна, непроменљива за цео уговорени период. 

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. 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

4.12. СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Изабрани понуђач обавезује се да у моменту потписивања уговора достави средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла – бланко меницу, потписану и 

оверену са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од понуђене вредности без 

ПДВ-а. Уз меницу се достављају следећа документа:  

1) Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање и 

подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично овлашћење), 

2) Оверена фотокопија картона депонованих потписа од стране банке, 

3) Захтев за регистрацију менице, оверен од пословне банке. 

 

Наведено средство финансијског обезбеђења и пратећа документа се не смеју бушити, већ их 

је неопходно запаковати у ПВЦ фолију са перфорацијом и тако доставити наручиоцу. 

Наручилац ће активирати финансијско обезбеђење у случају неизвршења посла  у складу са 

Понудом извршиоца и Уговором.  

 

4.13. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације илипојашњења у вези са припремањем понуде, и то најкасније 5(пет) дана 

пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у најкраћем року, а највише 3 (три) дана од пријема захтева писмено 

одговорити заинтересованом лицу и истовремено ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 

врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

 

 

4.14.  ЗАХТЕВ ПОНУЂАЧУ ЗА ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА 

 

Наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може  и вршити контролу (увид) код 

понуђача односно његовог подизвођача, у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама. 

Комуникација у вези са додатним објашњењима врши се на начин одређен чланом 20. 

Закона о јавним набавкама. 

 

4.15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда; 

 

Елементи критеријума: 1) најнижа понуђена цена – 80 бодова, 

         2)рок извршења – 20 бодова; 

Начин бодовања: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

1) Најнижа понуђена цена: Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 80 бодова. 

Остале понуде бодују се на следећи начин: 

 

Најнижа понуђена цена  

-------------------------------------------------------------------- х 80 

Понуђена цена из понуде која се рангира 

 

2) Рок извршења: Понуда са најкраћим роком извршења добија 20 бодова. Остале 

понуде бодоваће се на следећи начин: 

 

Најкраћи понуђени рок  

-------------------------------------------------------------------- х 20 

Понуђени рок из понуде која се рангира 

 

 

4.16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

4.17. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

У случају да понуђач сматра да су му у току поступка јавне набавке повређена права, 

може на начин и у роковима прописаним чланом 149. Закона о јавним набавкама поднети 

захтев за заштиту права који мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о 

јавним набавкама. 

Уплату таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама извршити на жиро рачун бр. 840-

742221843-57 – Републичка административна такса, са позивом на ЈНОП бр. 01/13. 

 

4.17. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

 

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор у року од осам дана од дана  истека 

рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. става 6. Закона о јавним 

набавкама. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор 

пре наведеног рока. 
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Изградња ауто - кампа; 

 

5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ O ПОНУЂАЧУ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:  

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА:  

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  

ТЕЛЕФОН:  

ТЕЛ/ФАКС:  

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):  

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ:  

ШИФРАОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

БРОЈ РАЧУНА:  

ПОСЛОВНА БАНКА: 

  

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:  

 

 БРОЈ И ДАТУМ ПОНУДЕ:                               _____________________________________ 

 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не краћи од 90 дана) _________ дана од дана отварања; 

  

 

УКУПНА ЦЕНА, БЕЗ ПДВ-а: _____________________________ динара; 

 

 

УКУПНА ЦЕНА, СА ПДВ-ом: _____________________________ динара; 

  

 

РОК ИЗВРШЕЊА: __________________________________________________________ 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити): 

 

а) самостално б) заједничка понуда               в) понуда са подизвођачем 

 

(Заокружити начин подношења, упиати податке о подизвођачу у одговарајући образац, 

односно податке о сваком учеснику заједничке понуде, уколико се понуда подноси са 

подизвођачем, односно као заједничка.) 

 

 

Датум:_______________ Потпис овлашћеног лица 

Место:_______________ (М.П.) _________________________ 

 
 ________
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

 

 

 

6.6.6.6. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Описи трошкова Износ 

Израда узорка или модела у складу 

са техничком спецификацијом 

  

Прибављање средстава обезбеђења 

  

УКУПНО: 

  

 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П.) 

 

 

(Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у 

својој понуди) 
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Изградња ауто - кампа; 

 

7.7.7.7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ: 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду у поступку јавне набавке ЈНВВ 11/14– Изградња ауто - кампа, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Датум:____________ Потпис овлашћеног лица 

Место:____________ _________________________ 

 (М.П.) 

 

 

 

 

 

(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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Изградња ауто - кампа; 

 

8.8.8.8. СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 

 
Б.  ОБЈЕКАТ 02 

 

А) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ                         Мера    Колич.      Цена          Укупно 

 

 

Припремни радови                                      Паушално             ___________________    

                              УКУПНО: 

Земљани радови            

 

1.Ручни ископ земље ИВ и В категорије  

за темеље са утоваром и одвозом на  

депонију                                                m
3
       0,15   x                    =    

2.Набавка ,насипање и набијање слоја  

каменог тампона д=20цм ÷ 30цм испод  

тротоара             m
3
        39,27   x                  = 

____________________________________ 

                               УКУПНО: 

Зидарски радови 

 

1.Набавка материјала и зидање сипорекс  

блоковима д=19и 25цм, на лепку.  

У цену урачуната и лака зидарска покретна  

скела. У цену урачунати и АБ серклази у  

висини надвратника;              m3           16,67   x                  = 

2.Набавка материјала и зидање сипорекс  

блоковима д=12цм, на лепку.  

У цену урачуната и лака зидарска покретна 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 скела.У цену урачунати АБ серклази у висини 

 надвратника;                m
2 
    183,87 x                = 

3.Набавка материјала и малтерисање унутрашњих 

 зидова цементим малтером 1:3:9, д=3цм као  

подлоге за керамичке плочице са претходним  

прскањем зидова цементним млеком. 

У цену урачуната и лака зидарска покретна 

 скела;                   m
2 
      128,11 x               =  

4.Набавка материјала и малтерисање унутрашњих 

 зидова продужним малтером 1:3:9, д=3цм са 

 претходним  прскањем зидова цементним  

млеком. У цену урачуната и лака зидарска  

покретна скела;                 m
2 
        378,81 x              = 

5.Набавка материјала и израда лако-армираног 

 цемент. естриха, д=5цм, као подлоге за под.   m2   167,40 x           = 

        ________________________ 

        УКУПНО: 

Бетонски и армирано бетонски радови 

 

1.Набавка материјала и бетонирање АБ  

темеља бетоном МБ ,у потребној оплати;            m3            0,57  x               = 

 

2.Набавка материјала и бетонирање АБ  

стубова бетономМБ 30,у потребној оплати;             m
3       

      0,57  x                 =  

 

3. Набавка материјала и бетонирање коленасте 

 АБ степенишне плоче д=16цм, заједно са  

газиштима, бетоном МБ30, у потребној оплати;   m
3       

     2,35  x                = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

4.Набавка материјала и бетонирање тротоара 

 Бетоном МБ 30,д=10÷12цм у потребној оплати. 

Армирано мрежном арматуром Q131,  

арматура улази у цену                                     m
2       

      130,90  x                = 

        __________________________ 

        УКУПНО: 

Армирачки радови 

 

Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа  

средње сложене арматуре.    

-        ГА                                                                 кг    40.00 x           = 

-        РА                                                                 кг    350.00 x          = 

-        МА                                                                 кг    350.00x           =   

        ________________________ 

        УКУПНО: 

Тесарски радови 

 

1.Скидање црепа,летве,фолије,даске и поцепане  

постојеће кровне конструкције за израду баџа  

(ком11) на крову.          m2            73,90  x               = 

2.Набавка материјала и израда вишеводног  

(сложеног) крова - кровне баџе, од чамове грађе,  

четинар прве класе са свим потребним детаљима  

веза и премазом  кровне конструкције заштитним  

премазом. Сви видни делови рендисани.                        m2           730,90  x               = 

3.Набавка материјала и патошење крова даском  

д=2.2цм, од чамове грађе друге класе;               m
2             

   83,12 x                 = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

4.Набавка материјала и уградња паропропусне  

водонепропусне фолије, са преклопом од 10цм  

преко дашчане подлоге.       m2           91,40   x               = 

5.Набавка материјала и летвисање крова летвом  

5x3цм, вертикално, на размаку рогова пре и  

хоризонтално на размаку за цреп.                 m2          83,12  x                = 

        ________________________ 

        УКУПНО: 

Кровопокривачки радови 

 

1.Набавка материјала и покривање крова 

 фалцованим црепом (бибер фалц) преко  

постављене кровне летве, са умањењем продора  

и фазонских елемената. 

 По шеми уградње произвођача.                             m
2        

   83,12  x              = 

 

2.Набавка материјала и покривање слемена  

слемењацима са причвршћивањем ексерима и  

жицом. Слемењаке тачкасто повезати продужним  

малтером 1:3:9.         m            37,00  x               = 

                                                                                                ________________________ 

        УКУПНО: 

Изолатерски радови 

1.Набавка транспорт и уградња термоизолације 

 за кровни покривач. Изолација се састоји из слоја  

полиетиленске (ПЕ) фолије и термоизолације од  

полутврде вуне   д=20цм.                    m
2       

 191,34  x             = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

   

2.Израда хидроизолације ПОДОВА купатила  

тип "КОНДОР""4мм.Изолацију радити преко потпуно 

 суве и чисте подлоге и подићи уз зидове по детаљу  

пројекта. Хладни премаз битулит ""А"" нанети четком,  

на температури вишој од 10 степени. Варење  

битуменских трака, типа Кондорфлекса Т4 у слоју, 

 извести загревањем траке пламеником са отвореним 

 пламеном, размекшавањем итуменске површине 

 која се лепи и слепљивањем сопственом масом за  

подлогу. Први слој варити за подлогу а други померен 

 за 50 цм варити за претходни слој. Траку залепити 

 целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу 

 посветити варењу спојева.Око продора нанети   

полиазбитол армиран стакленом мрежицом, затим слој 

 полиазбитол-хладна паста 2-2,5 кг/м² и два слоја  

полиетиленске фолије."        m
2       

39,77  x                 = 

3. Израда хидроизолације зидова и тераса купатила, 

  тип „ПОЛИЦЕМ“. Нанети двокомпонентну полимер – 

модификовану цементну масу (малтер) који садржи течни 

полимер и посебно дизајнирану цементну мешавину 

агрегата укључујући и адитив, која се користи као  

хидроизолација, наношење четком;                     m
2       

40,00  x             = 

4.Набавка транспорт И уградња термоизолације  

испод цементног естриxа.Изолација се састоји од  

стиродура д=5цм И слоја ПЕ фолије.                     m2        40,00  x               = 

                      _________________ 

          УКУПНО: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

Б) ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

Столарски радови   

 

1.Спољашња пвц столарија. Отварање око  

вертикалне осе.Столарија је застакљена стаклом  

изопан 4+16+4мм. Крило снадбети свим потребним  

оковом, кваком.   Боја браон са текстуром дрвета. 

 Све у сагласности са пројектантом. Ознака шеме 2           ком
             

15,00  x           = 

2.Спољашња алуминијум столарија (М11000 алумил  

или сл. другог произвођача), са термо-мостом.  

Отварање око вертикалне осе.Столарија је застакљена 

стаклом изопан 4+16+4мм горњи појас а сендвич 

 лимом доњи појас. Крило снабдети свим потребним  

оковом, елзет бравом са три кључа, кваком и штитником  

за браву. Завршна обрада је бојени АЛ профил браон 

 боје са текстуром дрвета. Све у сагласности са  

пројектантом. Ознака шеме 7.                ком       1,00  x                =  

3.Спољашња алуминијум столарија (М11000  

Алумил или сл. другог произвођача), са термо-мостом. 

 Отварање око вертикалне осе.Столарија је застакљена 

 стаклом изопан 4+16+4мм горњи појас а сендвич лимом  

доњи појас.Крило снабдети свим потребним оковом,  

елзет бравом са три кључа, кваком и штитником за браву. 

 Завршна обрада је бојени АЛ профил браон боје са  

текстуром дрвета. Све у сагласности са пројектантом.  

Ознака шеме 5                                          ком
             

3,00  x              = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

4.Кровни прозор "Велуx" типа ГГЛ са ЕДХ  

опшивком и заштитом од сунца РЛЛ. При уградњи  

строго се придржавати свих упустава произвођача. 

У цену урачунати и стакло. Димензија прозора  

 78*140цм. Ознака шеме 11.        ком
              

6,00  x           =  

5.Набавка и монтажа врата.Шток и плот врата од  

бојеног МДФ-а. Плот дебљине 4цм. Бојено 

полиуретанском бојом. Оков стандардан, са три шарке 

,брава са цилиндром и три кључа,  квака алуминијумска. 

 Отварање окретно.Све у сагласности са пројектантом 

Ознака шеме 12"      ком          10,00  x                = 

6.Набавка и монтажа врата.Шток и плот врата од  

бојеног МДФ-а. Плот дебљине 4цм. Бојено  

полиуретанском бојом. Оков стандардан,са три шарке, 

брава обична са два кључа,  квака алуминијумска.  

Отварање окретно.Све у сагласности са пројектантом  

Ознака шеме 13         ком
        

10,00  x                = 

    

7.Израда ограде степеништа и терасе. Ограде су чамове 

 даске прва класе д=2.2цм обострано намонтиране  

преко челичних профила 4*4цм. Ограду израдити по  

пројекту и упутству пројектанта. Ограду фино брусити,  

бајцовати , два пута лакирати мат лаком.  

Све елементе пажљиво уградити и заштити од  

црвоточине и импрегнирати (завршно обрађен).   ком        11,40  x                = 

 

8.Набавка материјала И израда дрвене облоге фасаде. 

Облога су чамове полуоблице И класе д=4,0цм,сирине  
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Изградња ауто - кампа; 

 

18 цм,постављење на подконструкцију од цамове летве  

5x5 цм.Полуоблице фино брусити,бајцовати два пута  

лакирати мат лаком.Све елементе пазљиво уградити и  

заститити од црвотоцине И импрегнирати (завршно  

обрађен).Све у сагласности са пројектантом.        m
2       

 175,80  x            = 

        ________________________ 

                   УКУПНО: 

 

 

Лимарски радови   

 

1.Набавка транспорт и монтажа увала од челичног  

поцинкованог пластифицираног лима д=0.55мм,  

развијене ширине рш=0.66м,са качењем за подлогу.    m            14,32  x             = 

 

2.Набавка транспорт и монта`а солбанака од бојеног 

  АЛ пластифицираног лима д=0.55мм, развијене  

ширине рш=0.25цм, са качењем за подлогу.               m       11,00  x                = 

 

3.Набавка транспорт и монтажа хоризонталног  

висећег олука на од челичног поцинкованог  

пластифицираног лима д=0.55мм, развијене ширине  

рш=0.66м са качењем за подлогу преко поцинкованих 

 шина5/25мм на потребном растојању."   m
       

 83,00  x                 = 

 

4.Опшивање калканског зида баџе и увала од баџа,    

челичним поцинкованим пластифицираног лима  

д=0.55мм. Опшивање извршити по детаљима и упутству 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 пројектанта.Испод лима на зиду поставити слој који  

улази у цену опшивања.Обрачун по м2.   m
2        

24,54  x              = 

         __________________ 

         УКУПНО: 

 

Керамичарски радови  

 

1,Набавка транспорт и поплочавање зидова  

керамичким плочицама,  И класе домаће производње, 

 на слоју лепка, са фуговањем фугмасом.   m2       128,11  x               = 

 

2.Набавка транспорт и поплочавање подова  

керамичким плочицама,  И класе домаће производње,  

на слоју лепка, са фуговањем фугмасом."   m2       167,40  x              = 

 

3.Набавка транспорт и израда сокле х=10цм од  

подних керамичких плочица у просторијама где је под 

 од керамике, а зид малтерисан. Соклу радити на лепак 

 са уклапањем фугни.                 m
       

140,36  x              = 

 

Набавка транспорт и поплочавање спољних степеника  

(чела и газишта) гранитном керамиком И класе, на  

слоју цем. малтера 1:3, са фуговањем фугмасом. 

 Просечна димензија степеника17/30цм   m
2       

25,28  x              = 

        ________________________ 

        УКУПНО: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

Молерско – фарбарски радови  

 

1.Малање-бојење, са претходним глетовањем,   

омалтерисаних зидова и плафона полу  

дисперзивном бојом, у тону по избору.            m
2       

519,63  x              = 

Разни радови  

1,Набавка транспорт и уградња облоге косих  

кровних равни и хоризонталних површина, са  

ватроотпорним гипскартонским плочама дебљине  

13мм преко металне потконструкције. Све спојеве  

плоча, како међусобне,тако и са другим  

материјалом обрадити "банда`" траком.            m
2        

221,91  x               = 

  

2.Набавка материјала и израда завршне обраде 

 тротоара декоративним штампаним бетоном.На  

припремљену послогу се наноси свежа бетонска маса 

 која се армира арматурном мрежом,а затим се  

нивелише на жељену дебљину.Дебљина бетона д=7цм, 

арматурна мрежа Q131.На тако припремљен бетон се  

поставља основна боја која се наноси у бетонску подлогу, 

затим се поставља талк који се користи као одвијач. 

Након тога штампа на подлози,утискивањем изабраних 

 калупа.Наредних 48 сати,након отиска,врши 

 се испирање штампаног бетона наменским хемикалијама. 

Након сусења наноси премазни слој заститног лака. m2                   130,90  x              = 

        ________________________ 

        УКУПНО: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 

 

ОБЈЕКАТ 2 

 

A) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 

  

Припремни радови: _____________________ 

 

Земљани радови: ______________________ 

 

Зидарски радови: ______________________ 

 

Бетонски и армирано бетонски радови: ___________________ 

 

Армирачки радови: _______________________ 

 

Тесарски  радови: ______________________ 

Крово-покривачки радови_________________ 

 

Изолатерски радови______________________ 

 

      УКУПНО:  

 

B) ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

Столарски  радови____________________ 

 

Лимарски  радови____________________ 
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Изградња ауто - кампа; 

 

Керамичарски радови_____________________ 

 

Молерско-фарбарски радови________________ 

 

Разни радови___________________________  

_____________________________________________________________________ 

      УКУПНО: 

 

 А) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: 

 Б) ЗАНАТСКИ РАДОВИ: 

_________________________________________________________________ 

      УКУПНО: 

 

Ц. ОБЈЕКАТ 3           

    

 

A) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

Припремни радови 

 

1.Рашчишћавање терена, припрема и обележавање 

 објекта. Обрачун паушално.                           Пауш.   1,00 x                =      

 

Земљани радови 

 

1.Ископ земље машинским путем, 10% учешћа ручног  

рада. У цену урачунато евентуално подупирање  

вертикалног ископа и транспорт материјала на  
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Изградња ауто - кампа; 

 

депонију.            m
3       

      5,33 x                  = 

2.Ручни ископ земље 4. и 5. категорије. У цену 

 урачунатоевентуално подупирање вертикалног  

ископа и транспорт материјала на депонију.                    m3          0,80  x                   = 

3.Насипање земљом од ископа око темеља и  

испод подне плоче са набијањем у слојевима  

до 20цм.                        m3          1,78  x                  = 

4.Набавка, довоз, разастирање и набијање до 

 потребне збијености гранулираног каменог  

материјала за тампон слој испод темеља и  

подова д=10цм                      m3          4,90  x                 = 

5.Планирање вишка земље од ископа на  

градилушту са разастирањем у слојевима до  

30цм и набијањем, са тачношћу ±5цм.                   m3          0,50  x                 = 

       ______________________________ 

       УКУПНО: 

Зидарски радови 

 

1.Набавка материјала и зидање сипорекс 

 блоковима д=25цм, на лепку. У цену урачуната 

 и лака зидарска покретна скела.                   m3              3,81  x                   = 

2.Набавка материјала и малтерисање унутрашњих 

 зидова продужним малтером 1:3:9, д=3цм са  

претходним прскањем зидова цементним млеком. 

У цену урачуната и лака зидарска покретна скела.          m2          16,00  x                  =   

3.Набавка материјала и израда лако армираног 

 цемент. естриха,д=5цм, као подлоге за под.                  m
2               

2,25  x               = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

Бетонски и армирано бетонски радови 

 

1.Набавка материјала и израда слоја мршавог  

бетона,д=5цм, испод темеља и подне плоче,  

 бетоном МБ20                                                                    m
2           

49,02  x                 = 

"2.Набавка материјала и бетонирање АБ темељних 

 трака, у већ ископаним рововима, бетоном  

МБ 30.            m
2       

2,02  x                   = 

3.Набавка материјала и бетонирање темељних  

греда бетоном МБ30 са израдом потребне  

оплате. б=20цм.            m3      1,89  x                 = 

4.Набавка материјала и бетонирање лако-армиране 

 темељне плоче д=10цм, преко припремљене  

подлоге, бетоном МБ30.            m2       12,00  x               = 

5.Набавка материјала и бетонирање АБ стубова 

 димензија 20*20цм бетоном МБ30 са израдом  

потребне оплате.             m
3          

0,55  x                 = 

6.Набавка материјала и бетонирање АБ серклажа 

 х=20цм по зидовима бетоном МБ25, у потребној  

оплати.                       m
3       

0,66  x                 = 

7.Набавка материјала и бетонирање лако-армиране 

 темељне пло~е д=14цм, преко припремљене  

подлоге,бетоном МБ30.     m
2           

37,00  x                 = 

       ______________________________ 

       УКУПНО: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

Армирачки радови 

 

Набавка, исправљање, сечење, савијање и монтажа  

средње сложене арматуре.  

-        ГА                                                                 кг    37,79 x           = 

-        РА                                                                 кг    200,06 x         = 

-        МА                                                                 кг    60,39 x           =   

        ________________________ 

        УКУПНО: 

Тесарски радови 

 

1.Набавка материјала и израда вишеводног  

(сложеног) крова, од чамове грађе, четинар 1.  

класе са свим потребним детаљима веза и премазом 

  кровне конструкције заштитним премазом.  

 Сви видни делови рендисани.        m
2       

25,16  x                  = 

2.Набавка материјала и патошење крова даском 

 д=2.2цм, од чамове грађе 2. класе        m2            29,05  x               = 

3.Набавка материјала и уградња паропропусне 

 Водонепропусне фолије, са преклопом од 10цм 

 преко дашчане подлоге.          m2            33,41  x               = 

4.Набавка материјала и летвисање крова летвом  

5x3цм, вертикално, на размаку рогова пре и  

хоризонтално на размаку за цреп.                     m
2             

29,05  x              = 

______________________________ 

       УКУПНО: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

Кровопокривачки радови 

1.Набавка материјала и покривање крова  

фалцованим црепом (бибер фалц) преко  

постављене кровне летве, са умањењем продора 

 и фазонских елемената. По шеми уградње  

произвођача.                    m
2         

29,05  x          = 

 

2.Набавка материјала и уградња снегобрана  

на кровним равнима од типских елеменате  

фалцованог  црепа. По шеми уградње  

произвођача.                    ком             72,00  x          = 

 

3.Набавка материјала и покривање слемена 

 слемењацима са причвршћивањем ексерима  

и жицом. Слемењаке тачкасто повезати 

 продужним малтером 1:3:9.                               m
         

15,09  x                = 

 

4.Набавка материјала и уградња вентилација 

 крова на кровним равнима од типских елеменате 

 фалцованог  црепа. По шеми уградње произвођача. 

(17.54+1.3*3)*2/0.5"                          ком        4,00  x               = 

        ________________________ 

        УКУПНО: 

 

Изолатерски радови 

 

1,Набавка материјала и израда хоризонталне  

хидроизолације подова преко бетона темељне  
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Изградња ауто - кампа; 

 

плоче, са два варена слоја "Кондор 3", унакрсно 

 постављених, преко основног премаза "Битулит А".      m
2         

2,76  x              = 

 

 

2.Набавка транспорт и уградња термоизолације 

 за под на тлу. Изолација се састоји из термоизолације 

 која је хидрофобна и тврда (у плочама) дебљине  

  д=5цм и слоја полиетиленске (ПЕ) фолије.                     m
2         

2,40  x               = 

 

3.Набавка транспорт и уградња термоизолације  

за кровни покривач. Изолација се састоји из слоја  

полиетиленске (ПЕ) фолије и термоизолације  

дебљине д=10цм.                                                                 m
2         

2,77  x               =       

 

4.Набавка материјала и израда хидроизолације 

 испод венчанице 14*14цм слојем "Кондор 4", 

 преко основног премаза "Битулит А".       m
         

8,00  x                = 

 

5.Набавка транспорт и уградња термоизолације 

 (хераклит) за стубове објекта дебљине д=5цм.    m
2        

4,08  x          = 

        _____________________________ 

       УКУПНО: 

 

B) ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

Столарски радови 

 

1.Спољашња алуминијум столарија (М11000  
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Изградња ауто - кампа; 

 

Алумил или сл.другог произвођача), са термо-мостом. 

 Отварање око вертикалне осе. Столарија је  

застакљена стаклом изопан 4+16+4мм горњи појас  

а сендвич лимом доњи појас.Крило снабдети свим 

 потребним оковом, елзет бравом са три кључа, 

кваком и штитником за браву. Завршна обрада је  

стандардно бојени Ал профил, имитација дрвета.  

Све у сагласности са пројектантом.Ознака шеме 7;                ком
        

1,00  x             = 

 

 

2.Спољашња алуминијум столарија (М11000 Алумил 

 или сл. другог произвођача), са термо-мостом.  

Отварање око вертикалне и хоризонталне осе. 

Прозор је застакљен стаклом изопан 4+16+4мм. 

 Крило снабдети свим потребним оковом.  

Завршна обрада је стандардно бојени Ал профил, 

 имитација дрвета. Све у сагласности са пројектантом. 

 Ознака шеме 10;                   ком        1,00  x                = 

 

3.Набавка борових дасака, израда и облагање зидова 

 преко постављене дрвене потконструкције од летви  

30*50мм.Даска је дебљине 22мм, ширине  и дужине 

 по упутству пројектанта.Летве су типловане за зид а  

даска шрафљена за летве.  Завршна обрада је премаз 

 три пута садолином, с тим што је задња 

 рука садолин са воском, боја тамна.                             ком        6,40  x               = 

       ______________________________ 

       УКУПНО: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

 

 

Лимарски радови 

 

1.Набавка транспорт и монтажа солбанака од  

бојеног  АЛ пластифицираног лима д=0.55мм, 

 развијене ширине рш=0.25цм, са качењем за 

 подлогу.      m
         

0,60  x          = 

 

2.Набавка транспорт и монтажа хоризонталног 

 висећег олука на од челичног поцинкованог  

пластифицираног лима д=0.55мм, развијене  

ширине рш=0.66м са качењем за подлогу преко  

поцинкованих шина 5/25мм на потребном  

растојању."                  m
         

21,60  x              = 

 

3.Набавка транспорт и монтажа олучних вертикала  

Ø100мм од  челичног поцинкованог  

пластифицираног лима д=0.55мм, са качењем за  

зид преко поцинкованих шина 5/25мм на  

потребном растојању.                           m         7,00  x               = 

       _____________________________ 

       УКУПНО: 

 

Керамички радови 

 

1.Набавка транспорт и поплочавање зидова  
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Изградња ауто - кампа; 

 

керамичким плочицама,  1 класе домаће  

производње, на слоју лепка, са фуговањем  

фугмасом.          m2        13,45  x            = 

 

2.Набавка транспорт и поплочавање подова  

керамичким плочицама,  1 класе домаће  

производње, на слоју лепка, са фуговањем  

фугмасом."      m
2        

2,18  x                = 

 

 

Молерско – фарбарски радови 

 

Малање-бојење, са претходним глетовањем,  

омалтерисаних зидова и плафона полу 

 дисперзивном бојом, у тону по избору  m2                2,40  x                 = 

 

Фасадерски радови цеваста скела 

 

1.Набавка материјала и израда фасаде са слојевима 

 лепак стиропор 

5цм мрежица,лепак и силикатно силиконска 

 фасада у тону по избору.                   m2        49,50  x                  = 

 

 

2.Набавка материјала и израда фасаде на цокли 

 објекта вештачки камен  

- терапласт у тону по избору.                              m
2        

2,38  x                 = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

 

Разни радови 

 

1.Набавка транспорт и уградња облоге косих 

 кровних равни и хоризонталних површина,  

са гипскартонским плочама дебљине 13мм  

преко металне потконструкције. Све спојеве плоча, 

 како међусобне, тако и са другим материјалом 

 обрадити "банда`" траком.     m2          2,77  x              = 

 

 

2.Завршно чишћење објекта са прањем прозора, 

 керамичких плочица и санитарије. Обрачун по  

м2 очишћене просторије.    m2          2,40  x                  = 

       ______________________________ 

       УКУПНО: 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА 

A) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 
 

Припремни радови: 

Земљани радови: 

Зидарски радови: 

Бетонски и армирано бетонски радови: 

Армирачки радови: 

Тесарски  радови: 

Крово-покривачки радови: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

Изолатерски радови: 

 

B) ЗАНАТСКИ РАДОВИ 

 

Столарски  радови: 

Лимарски  радови: 

Керамичарски радови: 

Молерско-фарбарски радови: 

Фасадерски радови цеваста скела: 

Разни радови: 

 

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ: 

ЗАНАТСКИ РАДОВИ: 

________________________________________________________________________ 

УКУПНО ОБЈЕКАТ 3: 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ 2: 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ ОБЈЕКАТ 3: 

________________________________________________________________________ 

    УКУПНО: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

ОБЈЕКАТ 2 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

ВОДОВОД                                                                       Мера     Колич.         Цена          Укупно 

 

1.Набавка, транспорт и уградња ППР водоводних,  

цеви у свему према пројекту и важећим техничким 

 прописима. Цеви у зидовима изоловати таласастим  

папиром, у вертикали филцом. У цену урачунати и  

изолацију, сва потребна штемовања, пробијања рупа,  

потребни фитинг, спојни и помоћни матерјал. 

 Ø 20         m           64,30    x                 =  

 Ø 25         m           30,90    x                 = 

 Ø 32         m           12,40    x                 = 

 Ø 40         m           15,80    x           = 

 

2.Набавка, транспорт и уградња ППР пропусних 

 вентила са испустом.  

Ø 40                    ком         1,00       x             = 

 

3.Набавка, транспорт и уградња ППР пропусних 

 вентила са капом.       Ком        37,00      x               = 

Ø 20 

 

4.Набавка, транспорт и уградња угаоних ЕК вентила.   

 Ø 20         ком        43,00      x               = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

5.Уградња комплет једноручне стојеће батерије 

 за умиваоник        ком        10,00        x           = 

 

6.Набавка, транспорт и уградња зидне батерије 

 за туш  каду комплет  са телефон-тушем   ком          10,00    x          = 

 

7.Уградња  једноручне зидне  батерије са мешачем   

за трокадеро.       Ком          1,00        x          = 

      ______________________________________ 

       УКУПНО: 

 

КАНАЛИЗАЦИЈА 

 

1.Набавка, транспорт и уградња канализационих  

ПВЦ цеви по пројекту и важећим техничким прописима. 

 У цену урачунати све  потребне фасо-нске комаде, 

 заптивни материјал, сва потребна  штемања зидова, 

 пробијања рупа као и потребног материјала за  

     качење и прчвршћивање цеви. 

    Ø110       m  76,70      x               = 

    Ø75                    m  23,70        x          = 

    Ø50                    m           18,60        x          = 

 

2.Набавка, транспорт и уградња подне решетке 

 од ПВЦ-а са хромираним поклопцем димензија 

 15x15цм. 

 Ø75 – вертикална                           ком  11,00     x         = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

3.Израда и монтажа вентилационих глава од челичног 

 поцинкованог  пластифицираног лима д=0,55мм 

  према важећим техничким прописима.  

   Ø150              ком  6,00     x               = 

      ______________________________________ 

       УКУПНО: 

 

САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ПРИБОР 

 

1.Набавка, транспорт и уградња конзолне WЦ шоље, 

 на уградбеном  носачу , са “Геберит“ испирачем , 

боје по избору пројектанта. У цену урачунати сав 

 потребни спојни и заптивни материјал..   ком    10,00      x           = 

 

 

2.Набавка, транспорт и уградња керамичког  

умиваоника, домаће производње, боје по избору  

пројектанта са хромираним сифоном за умиваоник.  

Уз умиваоник монтирати керамичку етажер  

полицу, огледало, држач пешкира и сапуна.  

У цену урачунати и сав спојни и заптивни материјал. 

58x46 цм         ком        10,00      x              = 

 

3.Набавка, транспорт и уградња керамичке туш 

 каде 90x90 цм са одливно преливном гарнитуром,  

комплет са туш кабином дим90x90x1850, од  

алуминијумских профила у белој боји са каљеним стаклом 

д=5м.  У цену урачунати и 1.2м цеви д40 за спој каде са 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 подном решетком, као и сав спојни и заптивни материјал.   

 Уз каду монтирати и држач сапуна и пешкира.        Ком     10,00       x  = 

 

 

4.Набавка, транспорт и монтажа керамичког трокадера. 

 Уз шољу монтирати  нискомонтажни водокотлић са  

свом потребном опремом.             Ком        1,00       x             = 

 

 

5.Набавка, транспорт и уградња електричног бојлера  

од 80л са прохромским казаном.У цену урачунати хромиране 

 спојне цеви, розетне, вентил сигурности ка и остали спојни 

 и заптивни материјал. 

 Овом позицијом није обухваћено  повезивање бојлера на 

   електричну мрежу.. 

                          В=50 л         ком          10,00      x  = 

                         В= 30л         ком           1,00        x   =  

 

6.Набавка, транспорт и уградња комбинованог  електричног 

 бојлера В=600л. Произвођача „Термомонт“ типа „солар 600"  

или слично. 

У цену урачунати повезивање бојлера са мрежом и свом 

 потребном пратећом арматуром. Овом позицијом није  

обухваћено  повезивање бојлера на електричну мрежу.    Ком           1,00 x = 

       ________________________________   

          УКУПНО: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

ПП  ИНСТАЛАЦИЈА 

 

1.Набавка, транспорт и уградња поцинкованих 

 челичних, водоводних, цеви у свему према пројекту 

 и важећим техничким прописима. Цеви у зидовима 

 изоловати таласастим папир-ом увертикали филцом, 

 а у рову битуменским премазом. У цену урачунати и 

 изолацију, сва потребна штемовања, пробијања рупа, 

 потребни фитинг, спојни и помоћни матерјал. 

 Ø  50 – 2"           m       7,40    x                = 

 Ø  70 – 2 ½ "           m       16,50  x           = 

 

  

2.Набавка транспорт и уградња зидног хидрантског 

 ормарића одИНОX-а дим 50x50x14цм са припадајућом 

опремом вентил са "штроц" спојком млазницу и црево  

дужине 15м. У цену је урачунат и сав спојни и заптивни  

материјал       ком   2,00  x            = 

 

 

3.Мерење и верификовање притиска у хидрантској 

 мрежи од стране овлашћене установе. Ова позиција  

обухвата и пломбирање комплетнираних хидрантских  

ормарића(млазница и црево) и издавање потребних потврда о 

 испитивању. Плаћа се по рачуну надлежне службе увећано  

за манипулативне трошкове.     Паушално  = 

        _________________________ 
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Изградња ауто - кампа; 

 

РАЗНИ РАДОВИ 

 

1.Облагање етажираних делова канализационих водова  

који   не пролазе кроз санитарне просторије, гипс 

 картонским плочама      m    33,00    x              = 

 

 

2.Крпљење рупа  у таваницама посла продора инсталација 

 ВиК. Крпљење извршити ситнозрним бетоном у оплати 

 са доње стране      ком   48,00  x               = 

 

 

 

3.Набавка, транспорт и уградња у зид хромираних 

 вратанаца за приступ ревизионим канализационим 

 комадима 20x20 цм;             ком       6   x                 = 

 

4.Испирање и дензинфекција водовода са употребом 

хлора.Дозу хлора треба да потпише овлашћено лице 

 санитарне службе која у целини одговара за дезинфекцију. 

 Након дезинфекције мрежу испрати питком водом.              m       123,40 x            = 

         

5.Испитивање изведене канализационе  мреже на  

проток и водонепропустност  спојева                m        119,00 x                = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ЗА ОБЈЕКАТ 2 

 

Водовод: ___________________________________  

 

Канализација:_________________________________  

 

Санитарни уређаји и прибор:________________________  

 

ПП  инсталација: ___________________________________  

 

Разни радови: __________________________________________  

 

 

УКУПНО ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: ____________________________________, (без 

ПДВ-а) 
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Изградња ауто - кампа; 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

              Мера    Колич.          Цена              

Укупно 

 Напајање, мерење и разводне табле             

1. Испорука, уградња и повезивање разводног ормара  

израђеног од пластифицираног лима  

ГРО 2- за апартмане, који садржи следећу опрему: 

диференцијална склопка 4П, 63А, 50мА - тип АЦ - 230В,  

10 кА                    Ком          1     x           = 

аутоматски осигурач 6-16 А, 6 кА                ком          36    x        = 

ситни материјал, комплет                 Ком         1       x               = 

       

        _______________________________ 

        ком    1      x     = 

2. Испорука, уградња И повезивање разводне табле,  

са следећом опремом:  

аутоматски осигурач 6-16 А, 6 кА                Ком          9     x          = 

трополни аутоматски прекидаци "Б" 6-16 А, 6 кА                     Ком          1     x           = 

диференцијална склопка 4П, 25А,  30мА - тип АЦ –    

 230В, 10 кА                      Ком          1     x           = 

            

      ______________________________________ 

           Ком                  1      x                  = 

У цену урачунато испитивање припадајуће инсталације. 

 

3. Испорука, уградња и повезивање разводне табле, 

 са следећом опремом: аутоматски осигурач 6-16 А, 6 кА     Ком          9     x           = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

диференцијална склопка 4П, 25А, 30мА –  тип АЦ - 230В,  

10 кА                               Ком          1     x           = 

            

     ____________________________________________ 

                          ком        5   x   = 

У цену урачунато испитивање припадајуће инсталације. 

4.Испорука, уградња и повезивање разводне табле,  

са следећом опремом: 

аутоматски осигурач 6-16 А, 6 кА             Ком          6     x           =  

диференцијална склопка 4П, 25А, 30мА - тип АЦ - 230В,  

10 кА                Ком          1     x           = 

            

     ____________________________________________ 

          Ком               7    x  = 

У цену урачунато испитивање припадајуће инсталације. 

5.Испорука И полагање на зид под малтер инсталационих  

каблова 

ПП00-Y 5x4 мм2               m      125,00 x            = 

ПП00-Y 5x16 мм2                m      35,00 x            = 

            

      ______________________________________ 

       УКУПНО:  

Инсталација осветљења и прикључница 

 

1.Испорука материјала И израда прикључка светиљки каблом  

ПП-Y 3x1.5 мм2 положеним на зид под малтер 

Просечна дужина је 8 м.              Ком          62     x           = 

 

2.Испорука материјала И израда шухо монофазног  
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Изградња ауто - кампа; 

 

прикључног места каблом ПП-Y 3x2.5 мм2 положеним 

на зид под малтер. Просечна дужина је 8 м.           Ком          71     x           = 

 

3.Испорука материјала И израда шухо монофазног прикључног  

места у санитарним блоковима, кухињама и спољним  

зидовима каблом ПП-Y 3x2.5 мм2 у ПВЦ цеви  

фи 13.5-16 мм положеним на зид под малтер.        Ком          19     x            = 

 

4.Испорука материјала И израда прикључка паник светиљки  

каблом ПП-Y 3x1.5 мм2 положеним на зид под малтер 

Просечна дужина је 12м.            Ком          4     x           = 

 

5.Испорука, уградња И повезивање главне сабирнице за  

изједначење потенцијала у лименом орману.         Ком          2     x           = 

 

6.Испорука материјала И израда инсталације главног изједначења  

потенцијала проводником ПП-Y 6-16 мм2 

(обухвата уземљење телефонског И РТВ ормара,  

КПО главних водоводних цеви И сл.)              m       420,00 x               = 

 

7.Испорука материјала И израда инсталације допунског 

 изједначења потенцијала у купатилима проводником 

П-Y 4 мм2 у кутији ПС 49, са  потребним бројем обујмица 

 за цеви.                Ком          10     x           = 

            

      ______________________________________ 

       УКУПНО: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

Инсталација слабе струје 

 

1.Испорука материјала  и израда прикључног места телефонске  

инсталације проводником ТИ 20 2x2x0,6 у ПВЦ 

цеви фи 13.5 мм положеном на зид под малтер,   

просечне дужине 18 м.      Ком          12     x                 = 

 

2.Испорука и уградња на зид под малтер инсталационих  

цеви: ПВЦ фи 13.5 мм.                  m         370,00 x      = 

   

3.Испорука материјала И израда прикључног места ТВ  инсталације  

проводником ЦАТВ 1,11/7,25  у ПВЦ 

цеви фи 13.5 мм положеном на зид под малтер,   

просечне дужине 18 м.      Ком          11     x                 = 

            

      ______________________________________ 

       УКУПНО: 

 Инсталациона опрема 

 

1.Испорука, монтажа И повезивање инсталационе опреме за 

  уградњу у зид; 

прекидач обичан, серијски, низменични, унакрсни, тастер.      Ком         28     x                 = 

индикатор-бојлер        Ком          10     x                 = 

монофазна шухо прикључница     Ком          62     x                 = 

 монофазна шухо прикључница ИП 55   Ком            9     x                 = 

телефонска прикључница РЈ 11     Ком          11     x                =  

ТВ прикључница                   Ком          11     x                 = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

вентилатор-купатило                    Ком          10     x                 = 

 

2. Надградна плафонска светиљка са једним ИНЦ  

извором маx 1x100 W, са стакленим дифузором. 

ИП 20 предспојним справама, озиценим носацима 

 светиљки и осталим помоцним материјалом. 

Комплет светиљка са прибором за прикљуцење и  

монтажу. Тип 6 ПАТ 100 W ИНЦ (НАДГРАДНА)                Ком          2     x                = 

 

3.Надградна зидна светиљка са једним ИНЦ извором 

 маx 1x100 W, са стакленим дифузором. 

ИП 54 предспојним справама, ожиченим носачима светиљки  

и осталим помоћним материјалом. 

Комплет светиљка са прибором за прикључење и монтажу. 

 Тип ; 7WИЗАРД WА 1x100 W ИНЦ (ЗИДНА)-ИП 20            Ком          11     x                 = 

 

4.Надградна плафонска светиљка са два извора маx 2x26 W,  

са стакленим дифузором. 

ИП 20 предспојним справама, озиценим носацима светиљки и 

 осталим помоцним материјалом. 

Комплет светиљка са прибором за прикљуцење и монтазу. Тип 2 

ВИП 2x26 W ФЦ  (НАДГРАДНА)                    Ком          8     x                 = 

 

5.ИП 20 предспојним справама, ожиченим носачима светиљки  

и осталим помоћним материјалом. 

Комплет светиљка са прибором за прикљуцење и монтазу.  

Тип 3; ТХЕТА 2x36 W ФЦ  (НАДГРАДНА)                   Ком          26     x                 = 
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Изградња ауто - кампа; 

 

6.Флуоресцентна светиљка са једном флуо цеви од 2x8 W 

са уградјеним Ни-Цд акумулаторским батеријама, у припремном  

споју,са аутономијом од 3 сата у слуцају нестанка мрежног 

 напона.ИП 40.  Слицна типу ПАНИЦ 2x8 W (Топацо) 

Комплет светиљка са прибором за прикљуцење и монтажу.        Ком          2     x                = 

            

       ________________________________ 

        УКУПНО: 

Остали радови 

 

Испитивање инсталације и пуштање под напон.                 Паушално        = 

 

Дежурство КВ електричара на градилишту.        Паушално        = 

 Испитивање инсталације, израда стручног мишљења  

атеста од  стране овлашћене институције.         Паушално        = 

       _____________________________________ 

       УКУПНО. 

Конвекционални систем дојаве пожара 

Инвестициони материјал 

1.Испорука и монтажа безхалогеног кабла ЈХ(Ст)Х  

2x2x0.8мм за повезивање  елемената система међусобно 

 и са централом. Поставља се у инсталационе цеви положене  

испод малтера или у међуслоју или изолационом слоју таванице.  

Трасе улазе у оквир ове позиције"      m         145,00 x      = 

 

2.Испорука и монтажа безхалогеног кабла НХXХX  

2x1.5мм за повезивање алармних елемената система  

са централом. Поставља се у  инсталационе цеви положене 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 испод малтера или у међуслоју или изолационом слоју таванице.  

Трасе улазе у оквир ове позиције"    m         95,00 x                = 

 

3.Испорука и монтажа сигналног кабла ЛиYЦY 3x2x1  

оутдоор (антиглодар) или сличног са провлачењем кроз трасирану  

цев и спајањем дојавне централе и паралелног таблоа."  m         30,00 x                =  

            

       _______________________________ 

        УКУПНО: 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

1.Напајање, мерење и разводне табле: 

2.Инсталација осветљења и прикључница: 

3.Инсталација слабе струје: 

4.Инсталациона опрема: 

5.Остали радови: 

6.Конвекционални систем дојаве пожара 

 

УКУПНО ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: _____________________________________ 

  

КОНАЧНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 

 

ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ: 

 

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: 

     УКУПНО: 

 

     СА ПДВ-ом (20%) 

_______________________________________________________________________ 

     УКУПНО: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 

 

9. МОДЕЛ УГОВОРА 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА 

Општинска управа 

Број: 404-60/14-02 

Датум: 

Ч а ј е т и н а 

УГОВОР О 

НАБАВЦИ РАДОВА 

 

Закључен дана _____________2014. године у Чајетини, између: 

 

1.Општине Чајетина, коју заступа председник, Милан Стаматовић (у даљем тексту: 

наручилац радова), и  

2. ________________________________, кога заступа 

_______________________________, порески идентификациони број 

________________, матични број ____________________, број рачуна 

_____________________,(у даљем тексту: извођач радова). 

 

Уговорне стране констатују: 

 -да је наручилац, на основу позива за подношење понуда за радове на 

изградњи ауто - кампа, спровео поступак јавне набавке велике вредности под 

редним бројем ЈНВВ 11/14. 

- да је извршилац услуга _______________.2014. године доставио 

понуду број _____________која се налази у прилогу уговора и саставни је део 

уговора; 

- да понуда извршиоца услуга у свему одговара спецификацији из 

конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део 

уговора; 

- да је наручилац услуга донео одлуку о додели уговора број _______ од 

_____, којом је  уговор о вршењу услуга  доделио вршиоцу услуга. 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора су испорука опреме и извођење радова на изградњи ауто – 

кампа на Златибору. 
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Изградња ауто - кампа; 

 

 ЦЕНА 

Члан2. 

 Цена за уговорене радове износи _______________________ динара, без 

обрачунатог ПДВ-а. 

 Цена за уговорене радове износи  _______________________ динара, са 

обрачунатим ПДВ-ом. 

 Јединичне  цене из усвојене понуде наручиоца су непроменљиве. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

 

Наручилац ће плаћање уговорене цене, из члана 2. овог уговора, извршити 

преносом средстава на рачун Извођача у року од 45 дана од пријема рачуна са пратећом 

документацијом, и то: 

•  пивременим и окончаним ситуацијама, у висини вредности испоручене опреме 

и изведених радова; 

• коначним рачуном, по испоруци и завшетку свих уговорних радова. 

Извођач се обавезује да ради благовременог плаћања Наручиоцу достави: 

• уз привремене и окончане ситуације Записник о извршеној испоруци опреме и 

извршеним радовима, потписан од надзорног органа Наручиоца и овлашћеног 

представника Извођача; 

• за коначно плаћање, кончани рачун и Записник о коначној примопредаји 

опреме и радова, у смислу члана 10. овог уговора, потписан од надзорног органа 

Наручиоца и овлашћеног представника Извођача. 

  

 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 4. 

 Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – бланко меницу, 

потписана и оверена са меничним овлашћењем на попуну у износу од 10% од понуђене 

вредности без ПДВ-а. Уз меницу се достављају следећа документа:  

1) Прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење наручиоцу за попуњавање 

и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате (менично 

овлашћење), 

2) Оверена фотокопија картона депонованих потписа од стране банке, 

3) Захтев за регистрацију менице, оверен од пословне банке. 

 

Наручилац ће 7 дана пре наплате гаранције обавестити Извођача о наплати. 

РОК 

Члан 5. 
 

Извођач радова обавезује се да испоручи сва добра и изврши радове на изградњи 

ауто – кампа на Златибору, у свему према својој понуди и техничкој спецификацији 

наручиоца, који су саставни део овог уговора, правилима струке и важећим законским 
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Изградња ауто - кампа; 

 

прописима који се односе на ову врсту радова, у року од ____________ дана од дана 

увођења у посао. 

Испорука опреме и извођење радова по овом уговору ће се сматрати извршеним на дан 

када Наручилац и Извођач  потпишу Записник о  коначној примопредаји опреме и 

радова из члана 1. овог уговора. 

 

ВИША СИЛА 

 

Члан 6. 

 

У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које 

отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“, 

уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе из 

претходног члана. 

Уговорени рок, из члана 5., продужиће се за онолико дана, колико су трајале 

околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници заједнички 

констатовати у писаном документу – записнику. 

 

Члан 7. 

 

Уговорне стране неће одговарати за извршење уговорених обавеза у случају 

наступања догађаја, који представљају ''вишу силу''. 

Као случајеви ''више силе'' подразумевају се околности, које настану после 

закључења Уговора, као последица догађаја, које уговорне стране нису могле да 

предвиде, спрече, отклоне или избегну и због којих је за једну уговорну страну 

испуњење уговора претерано отежано, онемогућено или би јој нанело претерано велики 

губитак. Као случајеви ''више силе'' сматрају се: поплава, пожар и друге природне 

катастрофе, рат или мобилизација. 

Под случајем ''више силе'' не подразумева се недостатак материјала и штрајк 

радне снаге. 

Уговорна страна, која се позива на ''вишу силу'', дужна је да обавести другу 

уговорну страну, чим је сазнала да су наступиле околности на које се позива и достави 

одговарајуће јавне исправе које указују на основаност позивања на вишу силу. Друга 

страна може захтевати од стране, која се позива на ''вишу силу'', доказе о околностима и 

догађајима, датуму њиховог настанка и престанка. 

Уколико се утврди постојање ''више силе'' одлаже се рок извршења уговорених 

обавеза за период трајања ''више силе'' и њених последица, при чему ни једна уговорна 

страна нема права да захтева плаћање уговорне казне, накнаду штете, нити камате за 

период трајања ''више силе'' и њених последица. 

Уговорна страна, која је у доцњи у погледу извршења уговорених обавеза, не 

може се позивати на ''вишу силу''. 

 

УГОВОРНА КАЗНА 

 

Члан 8. 

 

Ако Извођач не испуни своју уговорну обавезу, или ако задоцни са њеним 

испуњењем, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

• у случају неиспуњења уговорних обавеза, у висини 5% (пет процената) од 

укупно уговорене цене без ПДВ-а, у износу од _________динара и 

• у случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза (прекорачења уговореног 

рока из члана 5. овог уговора, изузимајући случајеве из члана 6. овог уговора), за 

сваки дан задоцњења у висини 0,1% (0,1 проценат) од укупно уговорене цене, с 

тим што укупан износ уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) 

укупно уговорене цене. 

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза 

Извођача или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извођача већа од износа 

уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете. 

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извођача, Наручилац без 

посебног саопштења Извођачу задржава своје право на уговорну казну. Наручилац ће, у 

складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза из 

Записника о коначној примопредаји радова, из члана 10. овог уговора, утврдити број 

дана у прекорачењу уговореног рока од стране Извођача, и на основу тога обрачунати 

висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. 

овог уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

 

Члан 9. 

 

Извођач се обавезује да: 

 

1. Испоручи опрему и изведе радове, из члана 1. овог уговора, у свему према техничким 

условима из конкурсне документације и усвојеној понуди са предмером радова, 

квалитетно, поштујући професионална правила струке ангажованих на извршење 

уговорених обавеза, у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима; 

2. Уговорне обавезе, из чл. 1 овог уговора, изврши у року утврђеном чл. 5. овог 

уговора, изузимајући случајеве из члана 6. овог уговора; 

3. За време извршења уговорних обавеза, све до њихове предаје Наручиоцу, чува 

постојеће објекте односно инсталације и преда их у стању у каквом их је примио; 

4. Надзорном органу Наручиоца омогући вршење надзора у току извођења монтаже и 

осталих уговорених радова и да води дневник и осталу пратећу документацију 

предвиђену важећим прописима које уредно подноси на увид и оверу надзорном органу 

Наручиоца; 

5. Именује одговорно лице за испоруку, монтажу опреме и извођење радова и о томе 

писмено обавести Наручиоца; 

6. Надокнади штете које приликом извршења уговорних обавеза причини својом 

кривицом приватним власницима и правним лицима; 

7. Приликом испоруке опреме и извођења радова достави: атестну документацију и 

гарантни лист за испоручену опрему и материјале које намерава да угради; 

8. Предузме законом прописане мере заштите на раду; 

9. За свако одступање од уговорних обавеза, из члана 1. овог уговора, у односу на 

пројектовану документацију, мора имати писмену сагласност надзорног органа 

Наручиоца уписану у дневник; 

10. Подизвођачу___________________________________________________ 

повери извршење дела уговорених радова и то: 
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Изградња ауто - кампа; 

 

________________________________________________________________ (ово у 

случају ангажовања подизвођача); 

11. Све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

Члан 10. 

Наручилац се обавезује да: 

1. Извођачу омогући несметани приступ објекту; 

2. Именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача; 

3. Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извршењем уговорних 

обавеза, из члана 1. овог уговора, и уредно оверава дневник и осталу пратећу 

документацију; 

4. Да Извођачу уредно исплаћује изведене радове на начин и у роковима ближе 

одређеним одредбама овог уговора; 

5. Да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора. 

ГАРАНТНИ РОК 

 

Члан 11. 

 

Извођач даје гаранцију за квалитет изведених радова у трајању од 1 (једне) године од 

коначне примопредаје радова и сачињавања Записника о коначној примопредаји 

радова. 

Уколико се у гарантном року јаве неки недостаци, Извођач је дужан да их без одлагања, 

а најдуже у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева за отклањање грешака у 

гарантном року од стране одговорног лица Наручиоца, отклони о свом трошку. 

Ако Извођач недостатке које се јаве у гарантном року не отклони у року из овог члана  

Наручилац има право да, на терет Извођача, ангажује другог извођача радова за 

отклањање тих недостатака.  

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 12. 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор, у случајевима када Извођач: 

- не отклони уочене недостатке, у складу са роком дефинисаним у члану 11. овог 

Уговора. 

- не достави средства финансијског обезбеђења на начин и у року утврђеном 4. Овог 

уговора. 

Члан 13. 

Овај уговор ступа на снагу и примењује се даном потписивања. 

 

Члан 14. 

 

На околност које нису регулисане овим уговором примениће се важећи 

законски прописи и одредбе Закона о облигационим односима. 
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Изградња ауто - кампа; 

 

Члан 15. 

  

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

      Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да се евентуална спорна питања решавају 

споразумно, а у случају спора уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу. 

 

Члан 17. 

Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од чега по 2 за сваку уговорну 

страну. 

 

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   ,                                          ЗА НАРУЧИОЦА   РАДОВА,                      

_______________________                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ , 

                                                      Милан Стаматовић 


