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На основу чл. 32., 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем 
тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19) и Одлуке о покретању поступка јавне 
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Студентског центра у Крагујевцу. 
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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 
На основу чл. 32., 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем 
тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19) и Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке број 363 од 23.06.2020. године, наручилац установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића 
бр. 1, 34000 Крагујевац, упућује Позив за подношење понуда у у oтвореном поступку јавне набавке за набавку 
радова бр. Д - 01/20 под називом: Реконструкција и доградња простора ресторана у оквиру четвртог павиљона 
Студентског центра у Крагујевцу. 
ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Наручилац је установа Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића број 1 34000 Крагујевац. Интернет 
страница наручиоца је: www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. 
ВРСТА НАРУЧИОЦА  Просвета 
ПОДАЦИ О ВРСТИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  
Врста поступка јавне набавке, отворен поступак јавне набавке који се спроводи на основу члана 32. Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке је набавка радова бр. Д - 01/20 под називом: Реконструкција и доградња простора ресторана 
у оквиру четвртог павиљона Студентског центра у Крагујевцу. 

Назив и ознака из општег речника набавки 
Ознака из ОРН Назив из општег речника набавки   

45000000 Грађевински радови 

45212500 Преуређење кухиња или ресторана 
Врста, опис, динамика извођења радова, као и остали елементи понуде дати су у техничкој документацији -
спецификацији предмета набавке и обрасцу понуде: Прилог 3 и Прилог 6 конкурсне документације.  
Место извођења радова, студентски дом „Вита Јанић“ Студентског центра у Крагујевцу, у ул. Радоја Домановића 
бр.1, 34000 Крагујевац. 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
У складу са чланом 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15) 
понуде ће бити оцењиване на основу критеријума  најнижа понуђена цена.  
Елемент критеријума на основу кога ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје 
две или више понуда са истом понуђеном ценом је дужи рок важења понуде.  
НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Конкурсна документација се преузима и доступна је на интернет адреси Портала за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs и 
на интернет страници/адреси наручиоца: www.studentskicentar-kg.rs/nabavke. Преузимање конкурсне документације 
је бесплатно.  
ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Понуде се подносе на српском језику у запечаћеној кутији/коверти, на начин да се приликом отварања понуда може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште  на адресу: 
Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац, са назнаком на коверти: ПОНУДА 
НЕ ОТВАРАТИ, ознаком јавног позива (бр. ____/___), а на полеђини коверте се читко исписаним пуним називом 
(пословно име) и адресом понуђача. 
Понуда, прилози уз понуду, подаци који чине њен саставни део, а које понуђач подноси наручиоцу за учешће у 
предметном поступку набавке морају бити читко попуњени неизбрисивим мастилом или на писаћој машини, 
рачунару или другом техничком средству, потписани од стране одговорног лица понуђача (одговорно лице је лице 
уписано код надлежног органа АПР-а – Агенције за привредне регистре или код другог надлежног органа за 
регистрацију привредних субјеката) и оверени печатом тог понуђача.  
У конкурсној документацији прилажемо модел уговора који је дужан да потпише понуђач коме буде додељен уговор 
о јавној набавци. Уколико понуђач одбије да уговор сачињен по датом моделу потпише, тада ће наручилац 
закључити уговор са наредним понуђачем. 

Рок за подношење понуда износи 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки. Понуде се подносе најкасније до 24.07.2020. године до 12:00 часова.  
Благовременим ће се сматрати искључиво понуде приспеле закључно са задњим даном истека рока за подношење 
понуда до 12:00 часова, без обзира на начин на који су послате. Понуде које стигну након наведеног рока (дана и 
часа) сматраће се неблаговременим и неће бити узете у даље разматрање. Ако је поднета неблаговремена понуда, 
наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено, члан 104. став.4. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
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НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
Начин доказивања испуњености услова за учешће у поступку предметне јавне набавке прописан је чланом 77.  став 
1. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12,14/15 и 68/15) и конкурсном документацијом наручиоца. 
МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Јавно отварање понуда обавиће се  у просторијама наручиоца, у седишту установе Студентски центар у 
Крагујевцу, у ул. Радоја Домановића бр. 1. 34000 Крагујевац, дана 24.07.2020. године у 12:30 часова, у присуству 
овлашћеног представника понуђача. Отварање понуда врши комисија за јавну набавку, образована решењем 
наручиоца у складу са  чланом 54. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ 
Сагласно члану 103. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у  поступку 
отварања понуда може активно учествовати само овлашћени представник понуђача.  
Представник понуђача, оригинал пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда за предметну набавку предаје 
комисији на дан отварања понуда - пре почетка отварања понуда. Пуномоћје мора бити предато у писаној форми, 
оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача. Уколико на наведен начин не преда пуномоћје, 
представник понуђача у смисли одредби Закона о јавним набавкама, неће имати активну легитимацију за учешће у 
поступку већ само право да присуствује поступку отварања понуда. Пуномоћје достављено у оквиру запечаћене 
понуде не прихвата се. 
РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
Одлуку о додели уговора  наручилац ће донети најкасније у року од 25 (двадесетпет) дана од дана отварања понуда, 
а објавиће је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења, 
сагласно члану 108. став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Ако поједини 
подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или, 
представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће 
објавити, и у том случају одлука ће се доставити у изворном облику Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији. 
РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од 
дана  протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник 
РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15). Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, 
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити 
било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. Ако понуђач којем је додељен 
уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
Контакт: Саша Милојевић и Вера Максимовић:  е – mail: nabavke@studentskicentar-kg.rs, Студентски центар у 
Крагујевцу, ул.Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац.  
Сагласно члану 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) заинтересовано 
лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
У случају из претходног става, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објави 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у вези са додатним информацијама, 
појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15).  

 
 
 

 
 

                
 
 

Наручилац 
Студентски центар Крагујевац  

директор, др Млађан Димитријевић 
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                           ПРИЛОГ 2 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
I  Oпшти подаци  
 

Пословно име (назив) наручиоца СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
Адреса и седиште наручиоца Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац 

Одговорно лице наручиоца 
(потписник уговора - лице овлашћено за заступање - 
уписано у регистар надлежног органа за регистрацију – 
АПР ) 

Директор др Млађан Димитријевић 

Лице за контакт Саша Милојевић, Вера Максимовић 
Број регистра (уписа) код надлежног органа за 
регистрацију 

5-261-00 Привредни суд у Крагујевцу 

Матични број 07151578 
Порески идентификациони број - ПИБ  101509490 

Број текућег рачина са називом и седиштем банке код 
које се води 

840-233661-67 Управа за трезор Крагујевац 

Телефон/Факс 034/336 065 и 370 036 

E - mail nabavke@studentskicentar-kg.rs 

 
II 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.  
Основ за примену поступка јавне набавке је члан 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15). 
Поступак јавне набавке наручилац спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.  

 
III Подаци о предмету јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке је набавка радова бр. Д - 01/20 под називом: Реконструкција и доградња простора ресторана 
у оквиру четвртог павиљона Студентског центра у Крагујевцу. 

 
Назив и ознака из општег речника набавки 
Ознака из ОРН Назив из општег речника набавки   

45000000 Грађевински радови 

45212500 Преуређење кухиња или ресторана 
 
Врста, опис, динамика извођења радова, као и остали елементи понуде дати су у техничкој документацији -
спецификацији предмета набавке и обрасцу понуде: Прилог 3 и Прилог 6 конкурсне документације.  
Место извођења радова, студентски дом „Вита Јанић“ Студентског центра у Крагујевцу, у ул. Радоја Домановића 
бр.1, 34000 Крагујевац. 
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ПРИЛОГ 3  

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  
  

Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА     
  

 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ 
РАДОВА 

    
  

 

Сви ставови предрачуна радова подразумевају извођење сваке позиције рада у свему 
према плановима, техничком опису, предрачуну радова, статичком рачуну, детаљима из 
пројекта, техничким прописима, Стандардима и упутству надзорног органа и пројектанта, 
безусловно стручно и прецизно. 
Сви радови и материјали наведени у описима појединих позиција овог предрачуна морају 
бити обухваћени понуђеном ценом извођача. Цене уписане у предрачуну радова су 
продајне цене извођача и оне обухватају све издатке за рад, материјал са уобичајеним 
растуром, спољни и унутрашњи транспорт, скелу за извођење радова уколико иста за 
одређене позиције радова није посебно предрачуном предвиђена, воду, осветљење, 
погонски материјал и енергију за машине, магацине за ускладиштење материјала, 
привремене градилишне просторије, канцеларије, радничке просторије, привремене 
ограде око градилишта, заштитне надстрешнице, заштитна платна на скели, ознаке 
упозорења и др., режију извођења, доприносе, све државне и општинске дажбине, зараду 
извођача, као и све остале издатке условљене постојећим прописима за формирање 
продајне цене грађевинског производа, укључујући ту и све издатке који потичу из 
посебних услова рада које предвиђају просечне норме у грађевинарству. 
Предузеће - извођач нема право да захтева никакве доплате на понуђене и уговорене 
цене у предрачуну радова, изузев ако је у некој позицији овог предрачуна наведено да се 
известан рад плаћа засебно, а није предвиђен у другој позицији. 
Такође, неће се признавати никаква накнада, односно доплата, на цене уписане у 
предрачуну радова на име повећања нормираних вредности из "просечних норми у 
грађевинарству". 
Општи опис дат је за једну врсту рада и материјал, обавезујући извођача да све такве 
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врсте радова изводи у појединим позицијама по том опису без обзира да ли се у дотичној 
позицији позива на општи опис, осим уколико није у тој позицији другојачије предвиђено. 
Код свих грађевинских и грађевинско занатских радова условљава се употреба 
квалитетног материјала према постојећим техничким прописима, стандардима и опису 
одговарајућих позиција радова у предрачуну. 
Уграђивање материјала мора да одобри представник инвеститора. 
Материјал мора бити првокласан, предвиђене врсте, осим уколико позицијом предрачуна 
није прецизиран његов квалитет мање вредности. 
Сав материјал за који представник инвеститора констатује да не одговара погодбеном 
предрачуну и условима, извођач је дужан да одмах уклони са градилишта. 
Уколико извођач, пак покуша да исти употреби, представник инвеститора ће обуставити 
радове, а сви трошкови проистекли из обуставе радова пашће на терет извођача. 
За сваки материјал који се уграђује главни извођач или произвођачи морају претходно 
поднети надзорном органу атест надлежне овлашћене установе. У спорним случајевима 
материјал се има послати институту за испитивање материјала, чији је налаз меродаван 
и за инвеститора и за извођача. 
Ако извођач и поред негативног налаза института за испитивање  материјала уграђује и 
даље неквалитетан материјал, инвеститор ће наредити да се одређени делови објекта 
или цео објекат поруше, а сва материјална штета од рушења пада на терет извођача 
радова без права рекламације и приговора на решење о рушењу које у том смислу 
доносе инвеститор или грађевинска инспекција. 
Код свих грађевинских и грађевинско-занатских радова условљава се употреба радне 
снаге одговарајуће стручне квалификације како је то за поједине позиције радова 
предвиђено у просечним нормама у грађевинарству. Извођач је дужан да на захтев 
инвеститора удаљи са градилишта сваког нестручног и несавесног радника. 
Руководилац градилишта, ако представник извођача, дужан је пре почетка сваког рада 
да благовремено затражи од представника инвеститора потребно објашњење планова и 
обавештење за све радове који нису довољно дефинисани пројектним елаборатом. 
Ако извођач, не консултујући надзорног органа инвеститора, поједине радове погрешно 
изведе, или их изведе противно добијеном упутству преко грађевинског дневника, 
односно противно предвиђеном опису, плановима и датим детаљима, неће му се 
уважити никакво оправдање, већ је у оваквом случају извођач дужан да, без обзира на 
количину извршеног посла, изведене радове о свом трошку поруши и сав шут уклони са 
градилишта, па поново на свој терет радове изведе како је то предвиђено плановима, 
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описима, детаљима или упутством надзорног органа. 
Ако извођач на своју руку, без добијеног одобрења или наређења представника 
инвеститора кроз грађевински дневник, неке радове изведе боље и скупље од 
предвиђеног квалитета, нема права да за исте захтева доплату. 
Зграду и градилиште током извођења радова извођач мора стално одржавати уредно и 
чисто, а по завршетку радова, пре предаје објекта, све рупе, WЦ јаме, рупе од скеле и 
ограде и др. Извођач је дужан да затрпа, добро набије да се касније не би јавила 
слегања, поравна и целу површину изнивелише. 
За технички преглед и примопредају извођач мора да цео објекат и грађевинску парцелу 
очисти од шута, вишкова материјала, свих средстава рада и помоћних објеката. 
Сви прилази објекту, платои, степеништа и стазе, степеништа у објекту, као и подови 
свих просторија морају бити потпуно цисти, а, такође, и комплетна столарија, браварија, 
алуминијум, зидне, стаклене и кровне површине и санитарије у санитарним чворовима. 
Коловоз и тротоари оштећени у току извођења радова или услед транспорта морају се 
довести у исправно стање за технички преглед и примопредају објекта. 
Евентуалну штету коју би извођач у току изградње објекта учинио у кругу градилишта или 
на суседним зградама, дужан је да отклони и да све доведе у првобитно стање о свом 
трошку. 
Посебно се скреће пажња извођачу да је једино од одговоран за сву евентуалну штету 
нанету својим непажљивим, неодговорним или нестручним радом суседним постојећим 
објектима. 
Уколико се у току изградње појави потребна подизања темеља постојећих суседних 
објеката, такав рад ће инвеститор посебно платити, но једино ће извођач бити одговоран 
за сву насталу штету уколико благовремено не предузме све потребне мере за 
осигурање суседних објеката. 
У случају конструктивних измена, као и случају повећања, смањења или сторнирања 
појединих позиција радова из погодбеног предрачуна, настале вишкове или мањкове 
извођач је обавеза, да усвоји без примедби и ограничења, као и без права на одштету, 
с'тим што ће му се било вишак или мањак обрачунати по погодбеним ценама. 
У случају да наступи потреба за радовима који немају погодбену цену у овом предрачуну, 
извођач је дужан да за исте добије одобрење представника инвеститора, утврди за њих 
цену и све то уведе у грађевински дневник, а према ценовнику свих материјала и радне 
снаге, које је дужан да прилози уз понуду.  
Инвеститор има право да за специјалне радове (изолација крова, нови материјали и 
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друго) захтева од извођача писмену гаранцију да су изведени радови трајни и 
квалитетни. 
Извођач је дужан да усклади рад појединих подизвођача који самостално изводе 
поједине врсте радова, како једни не би оштетили радове других, а уколико би до тога 
дошло, дужан је да одмах регулише отклањање и накнаду штете на рачун кривца. У 
противном, трошкове за отклањање оваквих штета сносиће сам извођач. Ово се односи 
и на све сметње и штете које могу настати због непридржавања договореног редоследа и 
временског плана извођења појединих радова. 
Извођач је обавезан да надзорном органу достави на увид узорке нових материјала на 
основу којих ће овај извршити избор, што се неће посебно плаћати већ улази у јединичну 
цену позиције. 
Уколико је извођачу потребно да, ради организације градилишта и ускладиштења 
материјала, поред градилишне парцеле заузме још и суседна земљишта и тротоаре, 
извођач ће за ово коришћење прибавити одобрење од надлежних органа власти, 
односно од сопственика, с тим да потребне издатке за ово коришћење не може посебно 
да зарачунава инвеститору. 
Извођач радова је обавезан да изради елаборат о заштити на раду на градилишту у 
свему према "Правилнику о заштити на раду у грађевинарству". 
Извођач је дужан да код техничког прегледа преда инвеститору све потврде које су 
Законом и прописима предвиђене (о постављању објекта на регулациону линију, 
грађевинским прикључцима на енергетске изворе, водоводну и канализациону мрежу 
итд.). 
Сви издаци око добијања ове документације падају на терет извођача. 
Грађевински дневник и грађевинску књигу водице извођач на основу постојећих 
законских прописа, свакодневно уписујући потребне податке које представник 
инвеститора свакодневно прегледа и оверава својим потписом на свакој страни. 
У случају погодбе по принципу "под кључ" извођач је обавезан да изврши претходну 
контролу количина радова датих у предрачуну. 
Саставни део уговора су поред ових општих услова, такође, и посебни услови 
инвеститора, постојећа техничка и законска регулатива, као и комплетан елаборат 
техничке документације. 
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 ПРЕТХОДНИ РАДОВИ     
  

1 
Пажљива демонтажа постојећих врата. Класирање и одлагање на место на које одреди 
инвеститор. 
Обрачун по комаду. 

    
  

 - дим. 80/205 cm ком 1   
  

 - дим. 70/205 cm ком 1   
  

 - дим. 85/205 cm ком 1   
  

2 

Рушење постојећих зидова на улазу у тоалет, преградни зид d=12 и 15 cm. У цену улази 
и скела. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на депонију грађевинског 
материјала – даљина до 10 km. 
Обрачун по m2. 

m2 7,75   

  

3 Демонтажа постојеће ограде терасе због зидања Ytong зида. 
Обрачун по m1. 

m1 2,50     

4 

Рушење постојећег пода са подлогом за уградњу нових зидова и подне облоге (ходник, 
гардероба, санитарни блок), са прикупљањем шута, изношењем, утоваром у камион и 
одвожењем на депонију – даљина до 10 km. 
Обрачун по m2. 

m2 25,76   

  

 СВЕГА ПРЕТХОДНИ РАДОВИ     
  

I - ЗИДАРСКИ РАДОВИ     
  

 ОПШТИ ДЕО       

 

МАТЕРИЈАЛИ  
Материјал употребљен за зидање мора бити првокласан и мора бити сагласан са 
одговарајућим ЈУС стандардима.  
-Опека и остали опекарски производи: Б.Д1.011 До Д1.015/79, Б.Д1.030/79, Б.Д1.016 и 
Б.Д1.017/84. 
-Креч: Б.Ц1.020/81.  
-Цемент: Б.Ц1.009 и Б.Ц1.011/82.  
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-Песак: Б.Б8.040/82 и Б.Б8.042/84.  
-Гипс: Б.Ц1.030.  
Вода која се употребљава за справљање малтера мора бити чиста, без икаквих 
органских састојака који би могли штетно да утичу на квалитет малтера и мора 
одговарати одредбама ЈУС-а У.М1.058. 
ЗИДАЊЕ 
Израда мора бити стручна, са квалификованом радном снагом и у свему према важећим 
техничким прописима и просечним нормама у грађевинарству. 
Зидање изводити тачно према плановима, са правилним везама у потпуно 
хоризонталним редовима без ситних комада мањих од 1/4 опеке и такви комади не смеју 
се стављати један до другог у зид. 
Вертикалне и хоризонталне спојнице морају бити потпуно испуњене малтером, без 
шупљина. Малтер у спојницама не сме да буде дебљи од 10-12 mm. Спољне фуге 
оставити празне у дубини од 15-20 mm ради боље везе малтера при малтерисању 
зидова. Исцурели малтер из спојница окресати мистријом док је још свеж и такво место 
обрисати саргијом. 
За везе преградних зидова дебљине д= 120 mm (пола опеке) са масивним зидовима из 
таквих зидова у у сваком четвртом реду испустити по пола опеке. У висини надвратника, 
на цца 2,00 m, од пода, код зидова дебљине д= 120 mm израдити армирано бетонски 
серклаж висине H= 200 mm, армиран са +/-2Ø14 узенгијама У Ø6/250 mm. У висини изнад 
врата, на цца 2,00 m од пода, код зидова дебљине д= 70 mm израдити армирано 
бетонски серклаж висине H= 200 mm, армиран са +/-2Ø14 и узенгијама UØ6/250 mm. 
Везу зидова од опеке са армирано бетонским зидовима и стубовима извести 
повезивањем жице пречника Ø3 mm у сваком другом реду опеке са одговарајућим 
испуштеним везама из бетонских елемената. Приликом зидања водити рачуна: 
-да се слог веза опеке који је пројектант одредио, доследно и коректно спроведе по целој 
површини зида, 
-да се опека, по потреби, сече машинским путем, 
-да фуге буду потпуно хоризонталне, односно вертикалне и са континуалном ширином 
спојнице.  
Сву унутрашњу столарију уградити сувом монтажом. 
Такође, ценом зидања предвиђена је израда извођачких детаља, којима се дефинише 
облик и начин обраде, као и извођење свих отвора и жљебова за пролаз вертикалних 
водова канализације, централног грејања, електро инсталација, олучних цеви, 
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димњачких и слично, са каснијим зазиђивањем опеком или крпљењем жљебова са 
рабицирањем и малтерисањем после завршене монтаже инсталација и за све ове 
радове се неће плаћати посебна надокнада. 
Начин обрачуна и плаћања биће у свему према општим условима за извођење 
грађевинских и грађевинско занатских радова, важећим просечним нормама у 
грађевинарству и одговарајућим тачкама предмера радова и то по m3 за масивне зидове 
и m2 за преградне зидове, уколико то посебним позицијама радова не буде другачије 
назначено. 
МАЛТЕРИСАЊЕ 
Пре почетка малтерисања спојнице зидова очистити и издубити најмање 15 mm ради 
бољег приањања малтера. Зидови морају бити цисти и суви, односно добро наквашени 
код малтерисања цементним малтером. Уколико је на зидним површинама избила 
шалитра, извођач је обавезан да таква места пре малтерисања о свом трошку четком 
очисти и опере раствором соне киселине у води у размери 1:10. 
Све бетонске површине, било да су ливене или зидане (блокови), без обзира да ли је у 
одговарајућој позицији наглашено, морају се претходно испрскати ретким цементним 
малтером размере 1:1, што се неће посебно плаћати, већ улази у цену позиције. 
Малтерисање извршити у два слоја укупне дебљине 20-25 mm и то: -први слој радити 
малтером који се справља од грубог, оштрог просејаног песка и, -други, завршни слој, 
малтером који се справља од финог песка. Овај слој наноси се након што се први груби 
слој добро осуши. 
За израду другог, завршног слоја малтер мора да буде просејан кроз густо сито. Код 
машинског малтерисања гипсаним малтером придржавати се упутстава произвођача. 
Површине после малтерисања морају да буду равне и глатке, без таласа, удубљења или 
испупчења. Ивице могу бити праве и оштре или мало заобљене оборене по захтеву 
пројектанта, а углови на саставу зидова и зидова са плафоном, чисти и прави. У свему 
осталом, важе општи услови за извођење грађевинских радова и општи услови за 
зидарске радове. 
Обрачун се врши по m2 стварно омалтерисаних површина зидова и плафона по одбитку 
отвора према важећим просечним нормама у грађевинарству. Постављање и скидање 
скеле у просторијама, крпљење шлицева након постављања инсталација, чишћење 
просторија, прозора и врата од малтера и друго, неће се посебно плаћати, већ улази у 
цену малтерисања. 
На споју зидова са стубовима и/или вертикалним серклажима унутар просторија, 
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малтерисање цементним малтером ојачава се рабиц плетивом које се поставља тако да 
обухвата бетонски део и зид од опеке у појасевима од 150-250 mm. Код гипсаног малтера 
поставити одговарајућу пластичну мрежицу. 
У обрачун, за све позиције где је потребно, ушла је скела. 

 ЗИДАРСКИ РАДОВИ       

1 

Набавка материјала и зидање зидова d=20 cm, у новом степеништу, до ресторанске 
кухиње, гас бетонским Ytong блоковим или одговарајућим у танкослојном малтеру 
(ватроотпорности 180 минута, док је захтевано 120 минута). Први ред зидних блокова 
положити у слој продужног матера дебљине цца 2 cm. По завршеном зидању очисти 
спојнице. На позицијама металних стубова наведене блокове укројити и дозидати до 
пуне висине. 
Обрачун по m3. 

m3 2,82   

  

2 

Набавка материјала и израда преградног зида d=10 cm од преградног блока у продужном 
малтеру 1:2:6 са једновременом израдом вертикалних као и хоризонталних серклажа 
димензије 10x20 cm на висини од 2 m, од бетона MB 20 у оплати, арматуре Ø6, узенгије 
Ø6/25, што улази у квадратуру обзиде. Са потребном скелом. Пре уградње блок 
поквасити. По завршеном зидању очисти спојнице. Преградни зидови задовољавају 
ватроотпорност од 30 минута. 
Обрачун по m2. 

    

  

 - остава испод степеништа и санитарног блок m2 9,30   
  

 - параван зид у великој сали ресторана m2 7,00   
  

3 

Набавка материјала и малтерисање свих нових унутрашњих зидова и плафона кухиње (и 
зидови кухиње од керамике до плафона), машинским путем, на зидовима од Ytongа или 
одговарајућим и преградног блока продужноцементним малтером 1:3:9, са претходним 
прскањем цем. млеком. Први слој нанети грубо, а други слој фино испердашити. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и 
праве. 
Обрачун по m2. 

    

  

 - остава испод степеништа, санитарни блок, улазно степениште m2 34,06   
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 - параван зид у великој сали ресторана m2 14,00   
  

 - кухиња (део зида и плафон) m2 50,00   
  

4 

Набавка материјала и малтерисање фасадног Ytong зида (или одговарајућег) на позицији 
улазног степеништа продужним малтером 1:2:6 у два слоја, са претходним прскањем 
цементним млеком. Први слој нанети грубо, а други слој фино испердашити. 
Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и 
праве. 
Обрачун по m2. 

m2 10,22   

  

5 

Набавка материјала и израда подлоге за подове од гранитне керамике (за ново 
степениште, поправка где су срушени зидови, као и где је срушен под од мермера - 
постојећа гардероба и ходник подрума) од цементне кошуљице 1:3, са истовременим 
убацивањем везивних влакана, машинским путем. 
Обрачун по m2. 

m2 40,60   

  

 СВЕГА ЗИДАРСКИ РАДОВИ     
  

II - БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ     
  

 ОПШТИ ДЕО       

 

Сви бетонски и армирано бетонски радови имају се извести у свему према "Правилнику о 
техничким мерама и условима за бетон и армирани бетон". 
За сваку позицију и врсту радова у предрачуну је означена оквирна величина пресека за 
обрачун и марка бетона која се мора постићи, а што извођач постиже утврђивањем 
одговарајућих пропорција различитих фракција минералног агрегата, везива и воде, на 
основу чега ће се израдити и испитивати сва пробна и контролна тела како на чврстоћу, 
тако исто и на друге пројектом или другим службеним актима, захтеване карактеристике, 
код надлежног завода за испитивање грађевинских материјала по прописима одређеним 
горњим упутством. 
Пробне коцке извођач је дужан да изведе по прописима. Овај поступак извођач је дужан 
да отпочне довољно пре него што се планира извођење радова, како и сви поступци 
испитивања и поновљених пробних мешавина и рецептура могли да буду спроведени у 
потпуности и омогућено надзору да, према нахођењу провери или налози додатне пробе. 
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Налаз Завода за испитивање материјала меродаван је и за извођача и за инвеститора. 
Трошкови овога испитивања падају на терет извођача радова и урачунати су у јединичну 
цену. Конструкције од водо-непропустљивог бетона посебно су означене у погодбеном 
предрачуну. У случају да се изврши пробно оптерећење појединих конструкција, када су 
ова испитивања неопходна, јер није постигнута захтевана чврстоћа или нека друга 
особина уграђеног бетона, трошкове за извршење ових радова сноси извођач без обзира 
какви ће бити резултати овога испитивања. 
Ако се контролна испитивања врше на захтев инвеститора, односно надзорног органа, а 
резултати контролних тела буду задовољавајући, трошкови таквих испитивања падају на 
терет инвеститора, осим у случају незадовољавајућих резултата добијених пробним 
оптерећењем, када падају на терет извођача. 
Сви радови се имају извести сагласно статичком прорачуну, у свему према нацртима и 
детаљима, као и одговарајућим извођачким цртежима, које је надзор одобрио, солидно и 
стручно, са одговарајућом квалификованом радном снагом и под стручним надзором, уз 
одговарајућу претходну припрему, а сви изливени делови конструкција морају бити 
израђени прецизно према димензијама у пројекту. 
Израда и уграђивање бетона, по правилу, врши се механичким путем. Ручно уграђивање 
бетона допушта се само изузетно и по одобрењу надзорног органа и то само када се 
ради о малим количинама и конструкцијама које нису носиве. Ручно уграђивање се 
спроводи са добрим набијањем у слојевима и куцањем по оплати, а механичко 
одговарајућим вибраторима. 
Када је дубина сипања већа од Х=1,0 м спуштање бетона обавезно вршити помоћу левка 
или гуменог црева одговарајућег пресека. Сав употребљен материјал мора одговарати 
техничким условима "Правилника о техничким мерама и условима за бетон и армирани 
бетон" и одредбама релевантних страних стандарда и то за:  
*агрегат, 
*цемент, 
*челик за армирање,  
*грађа за оплату, скеле, подупираче и друго. 
За све позиције конструкције бетон узимати са лиценциране фабрике бетона, који ће се 
уграђивати машинским путем ауто пумпом уз вибрирање одговарајућим вибраторима. 
Класа бетона и друге вазне карактеристике одређене су описом сваке појединачне 
позиције и извођач је дужан да их постигне употребом одговарајућег материјала, као и 
прописаних технолошких поступака, уз коришћење одговарајућих средстава за рад и 
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других алата. 
Пре бетонирања извршити преглед скеле, оплате и подупирача у погледу облика и 
стабилности, а у току бетонирања перманентно их контролисати. 
Бетонирање се не сме отпочети пре него што надзорни орган прегледа арматуру и 
оплату и писмено одобри бетонирање. 
Код арматуре водити рачуна да се иста у току бетонирања не помери, да остане у 
пројектованом положају и да буде са свих страна обухваћена бетоном. 
За време бетонирања радници не смеју газити преко арматуре и оплате, већ извођач 
мора да постави покретне мостове од фосни и другог материјала, према усвојеном и 
одобреном пројекту организације грађења зависно од висине са које се сипа, који 
извођач подноси на увид надзору. Ови мостови су подигнути изнад арматуре како би се 
обезбедило да се не помера арматура и спречи евентуално просипање  бетона по 
арматури и оплати приликом транспорта.  
Прекиди и наставци бетонирања предвиђају се унапред и о томе обавештава надзор пре 
почетка рада, ти прекиди се изводе на таквим местима и на начин како је то прописима и 
другим упутствима предвиђено. 
Пре почетка бетонирања одредити и означити места радних фуга.  
Површина бетона од које се наставља бетонирање мора бити пажљиво очишћена и 
орапављена. У случају појаве бетонских гнезда, иста се не смеју пломбирати или 
замалтерисати без претходног одобрења надзорног органа. Пломбирање и пазокирање, 
као последица непажљивог рада, ако га одобри надзор, обавезни су и радиће се о 
трошку извођача, без надокнаде. 
При бетонирању обратити пажњу да се бетонска маса брзо угради, пре почетка 
везивања бетона. У случају сегрегације бетонске масе у току транспорта, иста се има пре 
уграђивања поново ручно мешати како би се добила једнолична хомогенизована маса. 
По завршеном бетонирању извршити заштиту бетона од топлоте и сунца прописаним 
квашењем најмање три дана, а такође бетон заштитити од ветра и мраза, што се не 
плаћа посебно, већ улази у цену одговарајуће позиције рада. 
При изради бетонских конструкција не смеју се употребити истовремено две разне врсте 
цемента. Пре почетка радова имају се извршити пробна испитивања одговарајућих врста 
цемента које ће у конкретном случају бити примењене. Преко избетонираних 
конструкција, док је бетон још свеж, није дозвољено никакво кретање или транспорт 
разног материјала прва три дана, а после тога пролаз и транспорт дозвољен је преко 
постављених стаза од фосни или другог материјала довољно крутог да спречи оштећење 



Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 

Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Конкурсна документација за  
јавну набавку у отвореном поступку набавке радова 

 бр. Д-01/20 
 

Предмет: Реконструкција и доградња простора ресторана у оквиру четвртог павиљона 
Студентског центра у Крагујевцу 

Страна  
17 од 107 

 

Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

бетонске површине. 
Зидање преко избетонираних конструкција може се започети по одобрењу надзорног 
органа. За време зидања бетонска конструкција мора бити заштићена фоснама. Посебну 
пажњу извођач је дужан да обрати на везу бетонских зидова, стубова и греда са облогом 
фасаде, те на свим местима предвиђеним детаљима треба да угради додатну арматуру 
за везу. 
За израду армирано бетонских елемената који се не малтеришу употребиће се глатка 
оплата, а за елементе који се облажу или малтеришу обична, полуобрађена. Пројекат 
такве оплате пре монтаже, извођач подноси на увид надзору. Приликом израде оплате и 
уграђивања бетона водити рачуна о остављању отвора за вентилацију, продора 
инсталационих вертикала и свих осталих пројектом предвиђених отвора, како би се 
избегла каснија штемовања. У том смислу извођач је дужан да изради одговарајуће 
детаље и описе разних поступака (како ће уклањати предвиђене и уграђене уметке итд.) 
и да их поднесе на увид надзору. 
Остављање и обрада отвора са украјањем оплате не плаћа се посебно, већ улази у 
јединичну цену позиције рада. Уколико при извођењу радова грешком извођача 
предвиђени отвори и продори не буду остављени, исти ће се накнадно извести, а сви 
трошкови око штемовања, крпљења и одношења шута падају на његов терет. 
За израду и монтажу дрвене оплате, обичне или глатко рендисане, мора да се обезбеди 
стручна квалификована радна снага. Оплата се ради од здраве грађе која одговара 
важећим ПТП за дрвене конструкције. За оплату се не смеју употребити даске тање од 24 
mm. Материјал за оплату даје извођач, а по завршетку радова исти остаје његова 
својина, коју је он дужан да уклони са градилишта после употребе. 
Оплату радити у свему према пројекту, детаљима и упутству надзорног органа, са 
правилним везама и потребним надвишењем, тако да се може лако скинути без 
оштећења бетонске конструкције. Није дозвољено никакво тесање или украјање на месту 
уградње оплате, односно на лицу места. Такве активности спроводе се у тесарске 
радове у одређеном простору (тесарски погон градилишта). 
Оплата мора бити стабилна, добро укрућена и подупрта подупирачима димензија према 
статичком прорачуну, који је дужан да уради извођач радова; Треба да буде сигурна за 
прихватање терета од бетона, динамичке утицаје који настају услед бетонирања, радне 
екипе и свих других оптерећења која могу да наступе приликом бетонирања. 
Унутрашње површине оплате морају имати тачан облик бетонске конструкције по плану, 
а избетониране површине по скидању оплате морају бити потпуно равне, са оштрим и 
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правим ивицама, без икаквих избочина. Наставци дасака, уколико их буде било, не смеју 
да излазе из равни, нити се за једну бетонску површину смеју употребити даске 
различите дебљине. За везивање оплате не сме се користити жица, већ се у детаљима 
све такве везе предвиђају коришћењем шрафовске робе и других формацијских 
металних помагала. 
Подупирачи се не смеју поставити директно на терен или конструкцију, већ се испод њих 
морају поставити фосне и други прописни подметачи. Забрањено је да се за подметаће 
користи опека, бетонски блокови и други материјал који није за то предвиђен. 
Уколико се за оплату користи већ употребљавана грађа, онда се она мора очистити од 
стврднутог бетона и друге прљавштине, а све ексере извадити. Пре бетонирања оплату 
добро наквасити. 
Уклањање скела и скидање оплате радити у свему према важећим прописима, уз 
претходно обавештавање надзора о томе, као и користећи податке о чврстоћи бетона из 
испитивања бетонских коцки. 
Оплата и скела не плаћају се посебно, већ је њихово коштање обухваћено јединичном 
ценом бетона без обзира да ли се радило у обичној или глаткој оплати. Код конструкција 
за које се користи глатка оплата, посебно је у предрачуну означено да ли је оплата 
једнострана или двострана. Израда статичког прорачуна, детаљи арматуре и планови за 
скелу, као и израда радионичких цртежа за оплату, уговорна је обавеза извођача која је 
обухваћена јединичном ценом позиције рада и неће се посебно плаћати. 
У случају промене статичког прорачуна или конструктивних измена, извођач је дужан да 
све позиције изведе према измењеном прорачуну и детаљима без права на промену 
цена, а наплатиће стварно извршену количину према одговарајућим погодбеним 
јединичним ценама за одговарајуће позиције радова. 
Обрачун ће се извршити, зависно од позиције рада, по m3, m2, или m1 уграђеног бетона 
према мерама из пројекта комплетно са оплатом. Арматура се посебно обрачунава. Код 
монтажних елемената арматура је укључена у цену елемента. 
Јединичном ценом обухваћен је сав рад, алат, материјал са растуром, спољашњи и 
унутрашњи транспорт, скеле, подупирање, заштита и неговање бетона, плате радника и 
све остале дажбине и издаци према структури цена. Ценом је, такође, обухваћено 
остављање шлицева за провођење каблова електро инсталација, водоводне и 
канализационе цеви и други делови санитарних инсталација, централног грејања и друго. 
Оплата и умеци за анкерне рупе, као и њихово заливање бетоном након уграђивања 
челичне конструкције или опреме, обрачунаваће се посебно. Запремина таквих и 
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сличних остављених рупа неће се одбијати од запремине изведених бетонских радова. 
Калупи и материјали за израду истих за ливење монтажних елемената морају бити 
изведени у свему према захтеву пројектанта. За све позиције важе одредбе дате у 
општем опису за АБ радове. 
У обрачун за све позиције где је потребно, ушла је скела 

 БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ       

1 
Набавка материјала и бетонирање АБ серклажа на новом зиду од Ytong-а (или 
одговарајућег), бетоном МБ30 са оплатом. 
Обрачун по m3. 

m3 0,10   
  

2 
Набавка, исправљање, чишћење, сечење, савијање, везивање и постављање арматуре, 
а у свему према статичком прорачуну. Количина је дата апроксимативно. Обрачун по кг. 

кг 11,00   
  

 СВЕГА БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ     
  

III - ТЕСАРСКИ РАДОВИ     
  

 ОПШТИ ДЕО       

 

Тесарске радове извести од суве, здраве грађе, без испадајућих чворова и осталих мана. 
Употребити четинарску грађу II класе у свему по стандарду објављеном у Службеном 
листу.  
Све радове извести квалитетно, захтевима пројектанта и упутству надзорног органа. 
Оплата уколико је дрвена мора бити стручно урађена, сува и од здраве грађе, која 
одговара важећим техничким прописима. Не смеју се употребљавати стругане даске 
тање од д=24 mm.  
Материјал за оплату даје извођач и после завршетка рада остаје његова својина. 
Оплата мора бити стабилна, добро укрућена, подупрта подупирачима, димензије по 
прорачуну, способна за безбедно уношење бетона и радне екипе, у свему према 
плановима и упутству надзорног органа. Оплата мора бити изведена са правилним 
везама и потребним надвишењем, тако да се може лако скинути без оштећења бетонске 
конструкције. 
Унутрашње површине оплате морају имати облик бетонске конструкције по плану, а у 
њима избетониране површине по скидању исте морају бити потпуно равне, оштрих и 
правих ивица. Наставци дасака, водоотпорних панела и др., уколико их буде било, не 
смеју излазити из равни.  
За једну бетонску површину не смеју се употребљавати даске или оплата различите 
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дебљине. 
Подупирачи се не смеју поставити директно на терен или конструкцију, већ се испод њих 
мора поставити фосна. Укрућење подупирача вршити у оба правца ради спречавања 
померања. 
Уколико се за оплату користи већ употребљена грађа, она се сва мора очистити од 
отврднутог бетона и друге прљавштине, а ексере треба извадити. 
Уклањање скеле и скидање оплате дозвољава се према прописима. 
Дрвена грађа и спојни материјал за израду носећих конструкција у потпуности одговара 
ПТП за дрвену конструкцију. Грађа употребљена за кров и делове крова мора бити сува, 
здрава и квалитетна. Резана грађа је од чамовине, сем код оних делова крова који су 
изложени спољним утицајима где мора да буде употребљена борова грађа. 
Позицијом је обухваћен целокупан рад, материјал, транспорт, помоћне скеле, израда 
шаблона за цртање профила, кројење, монтирање, постављање свих елемената, премаз 
битуменом зида код ослонца итд. 

У цену за јединицу мере тесарске конструкције улази: сав материјал, рад, алат, спољни и 
унутрашњи транспорт, скеле, зараде, дажбине и сви остали пратећи трошкови. 

 ТЕСАРСКИ РАДОВИ       

1 

Набавка материјала и постављање влагоотпорних ОСБ плоча дебљине 15мм преко 
кровне конструкције, за кровни покривач од равног лима, са постављањем 
хидроизолационе фолије преко ОСБ-а.  
Обрачун по m2 мерено у косој пројекцији. 

m2 7,33   

  

2 

Набавка материјала и израда дрвене конструкције испод хоризонталног лежећег олука 
улазног степеништа од гредица преко којих треба поставити дашчану подлогу, са 
постављањем тер хартије испод лежећег хоризонталног олука.  
Обрачун по m2. 

m2 0,30   

  

 СВЕГА ТЕСАРСКИ РАДОВИ     
  

IV - ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
  

 ОПШТИ ДЕО       

 
Све површине подлога пре уградње изолације прегледати, констатовати да немају 
пукотине, преконтролисати падове. Све подлоге добро очистити. Користити материјале 
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проверених произвођача и за сваки прибавити одговарајући атест. За сваки материјал 
потребно је стриктно придржавати се упутства произвођача и користити препоручени 
алат. 
У обрачун, за све позиције где је потребно, ушла је скела. 

 ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
  

1 

Набавка материјала и израда термоизолације плафона и зидова (ходник - бр. 6 на 
цртежу и степениште бр. 7 - са парном браном) каменом вуном д=10 cm (класе реакције 
на пожар А1, у складу са СРПС ЕН 135501-1). 

Обрачун по m2. 

    

  

 - Плафон испод терасе (старог улаза)  m2 9,12   
  

 - Плафон новог улазног степеништа (изнад ХПЛ-а) m2 7,64   
  

 - Зид у кухињи m2 18,88   
  

2 

Набавка материјала и постављање камене или минералне вуне типа Фибран Гео 10, 
Кнауф Натуролл Про (или одговарајуће истих карактеристика), класе реакције на пожар 
А1, у складу са СРПС ЕН 135501-1, и азмафона д=2 cm на плафону ресторанских сала 
(бр. 8 и 9 на цртежима). Део изолације инвеститор поседује (преузимање из магацина 
инвеститора). 

Обрачун по m2. 

    

  

 
- Изолација 10 cm  

(укупно 226,68 - 180,00 m2 на лагеру)  
m2 46,68   

  

 
- Азмафон  

(укупно 226,68 - 149,49 m2 на лагеру) m2 77,19   
  

3 

Набавка материјала и постављање азмафона d=2 cm (обавијање) око канализационих 
цеви на плафону велике сале ресторана, са тракама и фолијама за фиксирање и 
покривање азмафона.  
Обрачун по m2. 
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 - Азмафон око цеви m2 16,50   
  

 СВЕГА ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ     
  

V - СТОЛАРСКИ РАДОВИ     
  

 ОПШТИ ДЕО       

 

Столарију испоручити прописно упаковану на градилиште. Сва евентуално настала 
оштећења у транспорту или приликом уграђивања отклонити, ако су мања, или елеменат 
заменити новим и то пада на терет извођача. Извођач је обавезан у односу на столарију 
све до дана предаје наручиоцу радова. 
Обрачун извршити по комаду уграђеног елемента, комплетно са застакљивањем, 
потребним оковом и финалном обрадом. Сви прозори и врата морају бити атестирани са 
одговарајућим оковима који одговарају важећим стандардима и прописима. 
Заштита 
Извођач ће покрити све експониране алуминијумске површине итд. заштитним слојем у 
току транспорта и монтаже против оштећења, мрља, абразије, мокрог цемента и слично. 
Сви делови, када је могуће, биће испоручени на градилиште у пластичним навлакама 
или другом заштитном омоту. 
Алуминијумски делови се неће лагеровати на начин где се тару један о други или о неку 
другу металну површину. 
Сваки АЛ део који је оштећен у току транспорта, пре или после монтаже биће замењен 
од стране извођача радова о његовом трошку. 
Пре предаје на употребу извођач ће уклонити заштитни материјал и очистити 
алуминијум. Посебну пажњу обратити на заштиту од малтера, креча, дисперзионих боја. 
Обавезе извођача-испоручиоца 
Испоручилац (извођач столарије) је дужан да за све елементе, врата, прозоре, изради 
радионичке цртеже са свим чворовима и детаљима који треба да се изведу, да их 
усагласи са пројектом. 
Испоручилац је, такође, дужан да пројектанту и наручиоцу достави узорке профила, 
заптивки, гитова, стакла и осталог, као и атесте за све материјале који се уграђују.Израда 
радионичких цртежа, усаглашавање са пројектом, достава узорака и атеста се неће 
посебно плаћати, већ представљају уговорену обавезу. 
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Јединична 
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без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Испоручилац је, такође, обавезан да пре но што почне са производњом све димензије 
отвора на градилишту преконтролише о томе сачини записник обострано потписан. 
По завршетку радова Испоручилац ће однети са градилишта сав вишак донетог 
материјала, привремене помоћне конструкције и очистити сав шут и отпадни материјал и 
оставити градилиште у чистом стању. Овај рад се неће посебно плаћати, већ улази у 
цену позиције. 
Гаранција 
Уколико током рада или у периоду гарантног рока дође до дефекта у материјалу, 
испоручилац ће исти отклонити о свом трошку. 
Обрачун радова 
Обрачун се врши по јединици мере елемента финално обрађене, комплетно са носећом 
конструкцијом, испуном, спојним и заптивним материјалом, застакљивањем обичним и 
специјалним стаклима, транспортом, заштитом и другим дажбинама. 

 Столарски радови       

1 Уградња демонтираних врата дим. 80/205 на новоформирану оставу испод степеништа. 
НАПОМЕНА: Мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду. 

      

 - дим. 80/205 ком 1   
  

2 Набавка и уградња нових АЛ улазних врата у тоалет дим. 80/205 у боји постојеће 
столарије. НАПОМЕНА: Мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду. 

      

 - дим. 80/205 ком 1   
  

 СВЕГА СТОЛАРСКИ РАДОВИ     
  

VI - БРАВАРСКИ РАДОВИ     
  

 ОПШТИ ДЕО       

 

Све позиције браварских радова морају бити изведене и уграђене стручно и квалитетно, 
са стручном радном снагом и одговарајућим алатом као и са материјалима који 
одговарају у свему техничким прописима, нормативима и стандардима за ову врсту 
радова. Само квалитетно изведене позиције од квалитетних материјала и уграђене 
позиције узеће се у обрачун. 
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бр. 
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Укупна цена 
са ПДВ-ом 

За оне материјале за које не постоји стандард  извођач мора да достави атесте да ти 
материјали одговарају траћеној намени.Атести не смеју бити старији од 1 године од дана 
издавања до дана уграђивања позиција браварских радова. 
Све позиције браварских радова извести у према шеми из главног пројекта за сваку 
позицију, а уградити се на местима и у положају како је предвиђено пројектом. 
Браварске позиције се имају извести од стандардних гвоздених профила или лимова, 
вучених челичних кутија разних димензија и других врста кутија и осталих материјала 
који су предвиђени описом позиција или нису били предвиђени описом, а потребно их је 
уградити. Браварске позиције ће се извести према шемама из пројекта. 
Извођач је обавезан да по склапању уговора, а пре почетка производње, достави 
наручиоцу извођачке цртеже и детаље и да заједно са наручиоцем, главним 
пројектантом и инвеститором изврши преглед истих и њихово усклађење са осталим 
грађевинским и грађевинско-занатским и инсталатерским радовима. 
Сви дефинитивно израђени извођачки цртежи и детаљи морају бити потписани од стране 
наручиоца, главног пројектанта и инвеститора. 
За масовне позиције браварских радова извођач је обавезан да изради прототипове. 
Након писменог усвајања прототипова извођач стиче право на серијску израду. 
За остале позиције браварских радова извођач отпочиње са израдом истих након 
потписивања извођачких цртежа и детаља. 
Уговарање се врши по комаду сваке позиције браварских радова, по m2 или m1, како се 
то тражи описом одговарајућих позиција. 
Јединичном ценом обухватити застакљивање браварских позиција. Описом сваке 
позиције је наглашено којом врстом стакла и које дебљине ће се извршити застакљивање 
позиција због израде детаља. 
Све позиције браварских радова, осим оних које набавља од других испоручиоца, раде 
се у радионици извођача браварских радова. Израђене позиције минизирати правим 
оловним минијумом, и антикорозивним премазом како је то наглашено описом 
одговарајуће позиције и тако заштићене допремити на градилиште. 
Након уградње браварију бојити емајл лак бојом два пута, што такође, улази у јединичну 
цену ако то описом позиције није другачије одређено. 

 БРАВАРСКИ РАДОВИ     
  

1 Набавка, израда и монтажа металне кровне решетке са потконструкцијом на позицији 
улазног степеништа, а у свему према статичком прорачуну и цртежима, са минизирањем 

m2 7,64     
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и обрадом бојом за метал.  
Обрачун по m2. 

2 
Набавка материјала, израда и монтажа челичних стубова улазног степеништа од ХОП 
100.100.3, са обрадом противпожарним премазом (Ф90) у свему према упутству 
произвођача (дато у фарбарским радовима). Обрачун по m1. 

m1 21,20   
  

3 

Набавка, транспорт и уградња нових једнокрилних металних противпожарних врата (Ф 
60), атестираних према СРПС У.Ј1 160. Шток је метални - анкерован за зид. Крило је 

урађено од кутијастих профила 50/50/4 mm и лима д=1,5 mm. Врата имају експантирајућу 
траку по целом ободу и механизам за самозатварање. Оков је стандардан са 

цилиндричном бравом и три кључа. У позицију улази и метални праг. Финална обрада је 
масна ватроотпорна боја (Ф 60), са претходним минизирањем у два слоја по избору 
наручиоца. НАПОМЕНА: Мере проверити на лицу места. Обрачун по комаду. 

    

  

 - дим. 85/205 (ознака на цртежу V2) ком 1   
  

 СВЕГА БРАВАРСКИ РАДОВИ     
  

VII - ЛИМАРСКИ РАДОВИ       

 ОПШТИ ДЕО       

 

Сваки рад у позицијама овог одељка предвиђен је као потпуно готов, са свим потребним 
спојним материјалом, подметачима "типловима", пакницама и другим деловима за 
уградњу. 
Обавезна је употреба материјала по стандарду објављеном у Службеном листу. 
Све радове извршити по прописима од одговарајуће врсте лима, дебљине по одредби 
сваке позиције предрачуна. Гвоздени делови који долазе у непосредан додир са 
површином лима, морају се бакарисати или минизирати и два пута бојити масном бојом 
за метал. 
Код подлоге од бетона, опеке или малтера, испод лима обавезно се полаже битуменска 
кровна лепенка. 
ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ ЛИМАРСКИХ РАДОВА: 
Обрачун количине изведених радова, уколико то предрачуном није другачије назначено, 
врши се по  m2 или m1, готових, израђених и постављених (уграђених или монтираних) 
елемената лимарије. 
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бр. 
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Укупна цена 
са ПДВ-ом 

У цену по јединици мере лимарских радова урачунати су: сав уграђени материјал са 
растуром, са потребним радом, алатом, све врсте преноса и транспорта, друштвени 
доприноси,  као и сви остали трошкови у вези са овим радовима, по прописима и 
Законом одређеним условима за формирање и одређивање структуре цена. 
У обрачун, за све позиције где је потребно, ушла је скела. 

 ЛИМАРСКИ РАДОВИ       
       

1 Набавка, израда и монтажа лежећих хоризонталних олука на позицији новог степеништа 
од поцинкованог лима д=0,6 mm, р.ш. 80 cm. Обрачун по m1. m1 2,57     

2 
Набавка материјала и постављање равног бојеног поцинкованог лима на крову д=0,60 
mm на позицији улазног степеништа, са свим потребним опшивкама и ситним 
материјалом. Покривку извршити у правцу пада крова. Обрачун по m2. 

m2 8,01   
  

3 
Набавка материјала и опшивање зида од Ytong-а (или одговарајућег) на позицији улазног 
степеништа бојеним поцинкованим лимом д=0,60 mm, р.ш. 65 cm. Обрачун по m1. 

m1 2,50   
  

4 
Набавка материјала и облагање видљивих канализационих цеви на плафону велике 
сале ресторана, бојеним поцинкованим лимом d=0,6 mm, са свим потребним 
елементима, р.ш. 80 cm. Обрачун по m1. 

m1 25,00   
  

 СВЕГА ЛИМАРСКИ РАДОВИ     
  

VIII - ГИПСАРСКИ РАДОВИ     
  

 

ОПШТИ ДЕО 
Сви радови морају бити изведени стручно и квалитетно са материјалима према 
одговарајућим техничким прописима, нормативима и стандардима. 
За све материјале који нису обухваћени стандардима извођач је дужан прибавити 
одговарајуће атесте надлежног института за намену за коју се користе. 
Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су 
према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени.  
У цену калкулисати набавку свог потребног материјала, његове транспортне трошкове и 
уградњу.  
У обрачун, за све позиције где је потребно, ушла је скела. 

    

  

    
 ГИПСАРСКИ РАДОВИ       
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 

Набавка материјала и постављање гипс-картонских плоча d=12,5 mm (класе реакције на 
пожар А2-s1, d0) на плафонима и зидовима, са потребном потконструкцијом и бандаж 
тракама на спојевима (обележено на цртежу бр. 6 - ходник и ресторанске сале бр. 8 и 9). 
У ресторану делимично урадити облогу канализационих цеви. Обрачун по m2. 

    

  

 - Плафони и делимично зидови m2 250,31   
  

 - Облога канализационих цеви m2 16,50   
  

2 

Набавка материјала и израда параванског зида укупне дебљине 10 cm испред улаза у 
оставу испод степеништа, од гипс-картонских плоча d=12,5 mm (класе реакције на пожар 
А2-s1, d0) на металној потконструкцији, са бандаж тракама на спојевима (обележено на 
цртежу бр. 1 - ходник). Обрачун по m2. 

m2 4,45   

  

 СВЕГА ГИПСАРСКИ РАДОВИ     
  

IX - КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
  

    
 ОПШТИ ДЕО       

 

Ови општи услови су саставни део описа по појединим позицијама радова и односе се на 
облагање зидова и подова свим врстама керамичких плочица у унутрашњости објекта и 
изван њега. 
Керамичарски радови морају бити изведени квалитетно, са одговарајућим 
квалификованом радном снагом, а у складу са важећим Стандардима и техничким 
прописима за извођење ове врсте радова. 
Сав материјал који се уграђује у објекат мора бити нов неупотребљаван и мора да 
одговара постојећим стандардима за квалитет и димензије. 
-да су ивице оштре, праве, паралелне 
-да плочице не садрже никакве растворљиве соли или друге штетне састојке 
-да им је видна површина без зареза и мехурића 
-да им је боја уједначена 
-да је упијање воде у границама предвиђеним стандардом за одговарајућу врсту 
плочица. 
За одређивање ширине спојница између керамичких плочица употребити ПВЦ крстиће, 
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уколико је ентеријера предвидео. 
Код облагања подова и зидова у унутрашњости објекта Керамичарски радови се изводе 
пошто су просторије омалтерисане, постављени рамови за столарију и браварију, а све 
врсте инсталација спроведене и испитане. 
Облагање зидних површина извести потпуно равно и вертикално, без таласа, са 
довољно широким спојницама. Хоризонталне спојнице иду по целом обиму просторије, а 
вертикалне се изводе "под висак". Све ивице такође, морају бити потпуно вертикалне. 
Бетонске зидове претходно орапавити пиковањем ради боље везе са цементним 
малтером. 
Зидне површине које се облажу у цементном малтеру, претходно испрскати ретким 
цементним малтером од просејаног шљунка гранулације до 4 mm, размере 1:1. 
Код припреме подова који се облажу керамичким плочицама у цементном малтеру 
подлога мора бити чиста и равна, на коти која обезбеђује израду потребне дебљине 
цементног малтера 1:3 од најмање 2 cm, а највише 3 cm. 
Поплочавање подних површина мора се извести равно, без таласа и грбина, са потпуно 
хоризонталним површинама или у нагибу где је то пројектом предвиђено. 
У циљу заштите изведених подова забрањен је сваки саобраћај и кретање људи. 
При облагању зидова и поплочавању подова водити рачуна да се фуге на зидовима и 
подовима подударају. 
Зидове и подове, након завршеног полагања плочица, фуговати посебним масама за 
фуговање. 
Пре почетка радова извођач је обавезан да пројектанту и надзорном органу достави 
узорке материјала који се уграђују и њихове атесте на сагласност. 
Обрачун се врши по m2 изведене површине пода или зида. Отвори до 0,50 m2 величине 
који се не облажу, већ се облагање врши око њих, не одбијају се. У обрачун улазе и све 
угаоне и прелазне алуминијумске лајсне. 
Јединичном ценом обухваћен је сав рад, транспорт и испорука потребног везног, 
уградбеног и помоћног материјала, давање узорака и атеста, мање поправке подлоге, 
потребна скела, алати, заштита од оштећења до предаје наручиоцу, чишћење и друго. 
У обрачун, за све позиције где је потребно, ушла је скела. 

 КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ       

1 
Набавка и облагање новог зида у санитарном чвору керамичким плочицама у пуној 
висини, у тону постојећих керамичких плочица. Плочице су I класе, постављати их фуга 
на фугу системом и лепљењем. Цена је са уградњом Ал лајсни.  

m2 0,84   
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Обрачун по m2. 
         

2 

Набавка и постављање подне гранитне керамике I класе фуга на фугу лепљењем, дим. 
15x90цм типа Ragno Woodlike у текстури дрвета, мат завршне обраде (или одговарајуће) 
у дезену по избору инвестирора. Са постављањем Ал лајсни за спој чела и газишта, као 
и са прелазним лајснама између подних облога.  
Апсорпција воде: =<0,05% (ИСО 10545-3), Термичка отпорност: Отпорна (ИСО 10545-9), 
Коефицијент линеарног топлотног ширења: =<9 (ИСО 10545-8), отпорност на мрље: 
Категорија 5 (ИСО 10545-14), отпорност на клизање: БЦР µ> 0,40,  Савијање: ИСО 10545-
4, Кртост/Пуцање: >=35 Н/мм2 ; >=1300 Н 

 
Обрачун по m2. 

m2 234,85   

  

         

3 
Набавка материјала и постављање зидне Метро керамике или одговарајуће између на 
позицији будућег ретропулта и висећег дела у великој сали ресторана, I класе, фуга на 
фугу лепљењем, у тону по избору пројектанта, са постављањем АЛ лајсни по ивицама. 

m2 5,60   
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Обрачун по m2. 

4 
Набавка материјала и постављање подне керамике у дезену постојећег мермера на 
степеништу код помоћног улаза, на подесту између подрума и приземља, I класе, фуга 
на фугу лепљењем. Обрачун по m2. 

m2 4,00   
  

5 

Набавка материјала и облагање зидова декоративном ручно рађеном од глине опеком 
d=2 cm - листеле (произвођача Brickhouse-srick slips или одговарајући) на флексибилном 
лепку (типа SikaCeram 225 или одговарајућа.), са фуговањем. За углове користити угаоне 
профиле опеке. 

m2 136,60   
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Обрачун по m2. 

6 
Набавка материјала и поправка пода од мермера на улазној тераси објекта 1 оштећеног 
приликом зидања зида од Ytong-а (или одговарајућег). 
Обрачун по m2. 

m2 0,54   
  

 СВЕГА КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ     
  

X - МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     
  

 ОПШТИ ДЕО       

 

Све позиције молерско-фарбарских радова морају бити изведене стручно и квалитетно, 
са материјалима који у свему одговарају техничким прописима, нормативима и 
стандардима (евентуално другим прописима) у оним просторијама где је то предвиђено 
извођачким пројектом. 
Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су 
према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени. Материјали 
морају бити најбољег квалитета. За ове материјале извођач је обавезан да достави атест 
о извршеном испитивању. 
Извођач је обавезан да пре почетка радова достави наручиоцу атесте за све материјале 
које уграђује. Атести морају бити издати од организација овлашћених за ову врсту 
послова и не смеју бити старији од 1 године рачунајући од дана издавања до почетка 
извођења радова на објекту.Наручилац има право да провери квалитет материјала са 
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којима извођач изводи радове на терет извођача радова. У ту сврху извођач је дужан да 
преда наручиоцу потребну количину материјала који жели испитати. 
Ако се испитивањем установи да оспорени материјал не одговара траженом и 
уговореном квалитету, извођач је обавезан да одстрани лоше изведен рад и да изведе 
радове са квалитетним материјалима о свом трошку. Само квалитетно изведени радови 
узеће се у обрачун. 
Готови, фабрички произведени материјали морају се употребити према упутствима 
произвођача. 
Почетак и завршетак извођења молерско-фарбарских радова обавиће се према 
динамици градилишта, а извођач је обавезан да учествује у изради исте. 
Дужина трајања гарантног рока регулисаће се уговором. 
Обојене површине морају бити чисте, без трагова четки и ваљака. Боја и тон морају бити 
уједначеног интензитета, без мрља. Боја мора потпуно да прекрије подлогу. Сви 
завршеци обојених површина морају бити равни и правилни, као и састави са вратима, 
прозорима и сл. 
Премазивање може бити ручно или прскањем компресором. Код вишеструких премаза 
претходни премаз мора да је сасвим сув када се наноси следећи. 
У обрачун, за све позиције где је потребно, ушла је скела. 

 МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ       

1 

Бојење челичних стубова новог улазног степеништа противпожарним премазом за 
постизање ватроотпорности 90 минута.  
Пре бојења површине добро очистити, одмастити и прећи прајмером (PRIMTEC steel или 
слично), а затим нанети експандирајући премаз (FIRESTOP steel XMART 110 или слично) 
у дебљини по упутству произвођача за задату ватроотпорност.  
Противпожарни експандирајући премаз треба да има извештај о испитивању према 
СПРС У.Ј.042 (2000) и СРПС У.Ј1.044 (2000). 
Ценом је обухваћен материјал, рад и транспорт.  
Обрачун по m2. 

m2 9,20   

  

 СВЕГА МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ     
  

XI - ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     
  

 
ОПШТИ ДЕО 
Сви радови на обради фасаде морају бити изведени стручно и квалитетно са     
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материјалима према одговарајућим техничким прописима, нормативима и стандардима. 
За све материјале који нису обухваћени стандардима извођач је дужан прибавити 
одговарајуће атесте надлежног института за намену за коју се користе. 
Материјали се могу уграђивати и примењивати само на оним површинама за које су 
према својим физичко-хемијским и механичким особинама и намењени.  
Скелу за извођење радова не обрачунавати у испостављеној цени. Она ће бити 
обрачуната у склопу грађевинских радова. 
Пре почетка и радионичке израде материјала извођач је обавезан да изврши проверу 
изведених мера на лицу места, на објекту.  
Плоче су резане, без додатних радова на финалној површини. Облагање се врши по 
важећим техничким прописима за проветрене фасаде. 
Плоче се постављају на потконструкцију, анкере од нерђајућег челика INOX-а, преко 
термоизолације и парне бране. 
Конструктивна раван, фасадни зид је од армираног бетона. 
Све поклопне плоче, клупице су гитоване и полиране, због отицања воде. Фасада се не 
фугује.    Сви елементи потконструкције, као и сав везни материјал (типлови, шрафови, 
нитне и сл.) морају бити од нерђајућег материјала, INOX-а. 
У цену калкулисати набавку свог потребног материјала, његове транспортне трошкове и 
уградњу. Фасада се не фугује, изузев поклопних плоча. 

 ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ       
         

2 

Набавка материјала и облагање сокле улазног степениште описане у цртежима гранитом 
са анкеровањем у бетон, а у свему према упутству произвођача и по избору инвеститора. 
 

 

m2 2   
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

Обрачун по m2. 
         

3 
Набавка материјала и обрада АБ зидова и зидова од Ytongа (или одговарајућег) улазног 
степеништа бавалитом у тону по избору инвеститора, а у свему према упутству 
испоручиоца. Обрачун по m2. 

m2 24,02   
  

         

4 

Монтажа и демонтажа металне цевасте фасадне скеле, за радове у свему по важећим 
прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна, анкерована за објекат и 
прописно уземљена. На сваких 2m висине поставити радне платформе од фосни. Са 
спољне стране платформи поставити фосне на "кант". Целокупну површину скеле 
покрити јутаним или ПВЦ засторима. Скелу прима и преко дневника даје дозволу за 
употребу статичар. Користи се за све време трајања радова. Висине до 10,0m. Обрачун 
по m2. 

m2 28,94   

  

 СВЕГА ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ     
  

XII - РАЗНИ РАДОВИ     
  

 ОПШТИ ДЕО       

 

Све наведене радове извести по опису за сваку позицију, а према општем и посебном 
опису, односно пројектном елаборату, шемама и детаљима из истог. 
Материјал примењен у свим овим врстама радова мора одговарати одредбама 
Стандарда. 
У цену по јединици мере урачунати су: сав грађевински материјал са растуром, рад, 
алат, оплата, скеле са коефицијентом амортизације, подупирање, зараде, све врсте 
преноса и транспорта, друштвени доприноси, таксе, као и сви остали трошкови у вези са 
овим радовима и Законом одређеним условима за формирање и одређивање структуре 
цена. 
У обрачун, за све позиције где је потребно, ушла је скела. 

    

  

 РАЗНИ РАДОВИ     
  

1 
Набавка материјала и облагање плафона улазног степеништа ватроотпорним HPL 
плочама мин. 60 минута (ASD HPL EFG- B-S2, d0 или слично) са потребном 
потконструкцијом, а у свему према упутству произвођача. Обрачун по m2. 

m2 7,64   
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

         

2 Чишћење градилишта од грађевинског шута и одвоз на депонију. Обрачун по m2. m2 55,76   
  

 СВЕГА РАЗНИ РАДОВИ     
  

 

        

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ И 
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА 

 
Свега 

  ПРЕТХОДНИ РАДОВИ   

I -  ЗИДАРСКИ РАДОВИ   

II -  БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ   

III -  ТЕСАРСКИ РАДОВИ   

IV -  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ   

V -  СТОЛАРСКИ РАДОВИ   

VI -  БРАВАРСКИ РАДОВИ   

VII -  ЛИМАРСКИ РАДОВИ   

VIII -  ГИПСАРСКИ РАДОВИ   

IX -  КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ   
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X -  МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ   

XI -  ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ   

XII -  РАЗНИ РАДОВИ    

 СВЕГА РАДОВИ (без урачунатог ПДВ-а): динара  

 СВЕГА РАДОВИ (са урачунатим ПДВ-ом): динара  

 

Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА       

 НАПОМЕНА:    
Врста материјала, опреме и уређаја, као и назив произвођача, повремено специфицирани у 
тексту предмера радова или на цртежима су искључиво индикативни, служе као референца и 
да укажу на минимум техничког стандарда и ниво квалитета који су захтевани пројектом. 
Понуђачи радова су слободни да понуде материјале, опрему или уређаје других реномираних 
произвођача, сличних или бољих техничких карактеристика него што су материјали, опрема 
или уређаји специфицирани овим предмером радова, сто ће бити предмет одобрења од 
стране овлашћеног Инжењера (Надзорног органа). 

    

  

I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ       

1 Шлицовање зида  за потребе полагања канализационих цеви. Шлицовање извести у ширини 
од мин. 20 cm. По завршетку радова и обављеном испитивању инсталације зидну 
конструкцију довести у првобитно стање. 
Обрачун: по метру дужном шлицованог зида. 

m 7,10   

  

2 Шлицовање подне бетонске конструкције  за потребе полагања канализационих цеви у 
кошуљици пода предметне етаже. Шлицовање извести у ширини од мин. 20 cm. По завршетку 
радова и обављеном испитивању инсталације бетонску подну конструкцију довести у 
првобитно стање. 

m 3,10   
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА       

Обрачун: по метру дужном разбијеног и поново изграђеног бетона. 

I СВЕГА ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ       

II ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА       

3 Набавка, допремање и монтажа цеви од ПВЦ-а, за инсталацију фекалне канализације. Цеви 
испод сваког муфа причврстити гвозденим рам-шелнама. О таваницу цев обесити око сваког 
муфа узенгијом од пљоштег гвожђа 3/40 mm. Сва потребна штемовања и пробијања зидова 
од опеке и бетона не наплаћују се посебно већ су обухваћена ценом дужном метра цеви. 
Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне уређаје до њиховог уграђивања 
затворити привременим дрвеним чеповима одговарајућег пречника. Постављену цев испрати 
и испитати на водонепропусност у присуству надзорног органа. 
Обрачун по метру дужном, уграђене и примљене цеви. 
PVC DN 50 mm 

m 12,0   

  

4 Након завршене монтаже све канализационе разводе испитати на водонепропусност 
пуњењем инсталације чистом водом. Потребно је затворити дрвеним чепом и све отворе и 
деоницу која се испитује напунити водом. После 15 минута не сме бити губитака воде. 
Потребну количину воде за испитивање обезбеђује Извођач. Испитивање канализационих 
развода обавезно извршити у присуству представника Службе надзора. 
Обрачун по дужном метру испитане цеви. 

m 12   

  

5 Набавка, транспорт и монтажа челичних обујмица за гуменом облогом за нискошумну ПВЦ 
унутрашњу канализацију. Обујмице се постављају на изведеном канализационом разводу, у 
спуштеном плафону изнад простора сале и шанка. Позиција обухвата и демонтажу постојећих 
обујмица као и њихово уклањање на место које одреди надзорни орган.Обрачун по комаду 
демонтиране старе и монтиране нове обујмице. 

    

  

 DN 50 mm ком 20     

 DN 75 mm ком 20     
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА       

 DN 100 mm ком 20     

II СВЕГА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА       

 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ФЕКАЛНА 
КАНАЛИЗАЦИЈА 

Свега 

I УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

II УКУПНО ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА  

 УКУПНО: ДИН.  

 УКУПНО СА ПДВ - ОМ: ДИН.  

 

Ред. 
бр. Назив и карактеристике производа/радова 

Јединица 
мере Количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ИНСТАЛАЦИЈА САНИТАРНОГ ВОДОВОДА     
  

 НАПОМЕНА:    
Врста материјала, опреме и уређаја, као и назив произвођача, повремено 
специфицирани у тексту предмера радова или на цртежима су искључиво индикативни, 
служе као референца и да укажу на минимум техничког стандарда и ниво квалитета који 
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

су захтевани пројектом. Понуђачи радова су слободни да понуде материјале, опрему 
или уређаје других реномираних произвођача, сличних или бољих техничких 
карактеристика него што су материјали, опрема или уређаји специфицирани овим 
предмером радова, што ће бити предмет одобрења од стране овлашћеног инжењера 
(Надзорног органа). 

I ГРАДЈЕВИНСКИ РАДОВИ       

1 Разбијање (шлицовање) подне бетонске конструкције  за потребе полагања водоводних 
цеви у темељној подној плочи.. Шлицовање извести у ширини инсталационог рова од 
мин. 20 cm, дубине мин. 10 cm. По завршетку радова и обављеном испитивању 
инсталације, овај ров избетонирати. Бетонску подну конструкцију довести у првобитно 
стање.Обрачун: по метру дужном разбијеног и поново изграђеног бетона. 

m 4,00   

  

2 Израда отвора у бетонској конструкцији за пролаз водоводних цеви. У цену урачунати и 
одговарајуће заптивање простора између зидова отвора и инсталације, после монтаже 
инсталације.Обрачун по изведеном отвору. 

ком 2   
  

I УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ       

II ВОДОВОД (унутрашња инсталација санитарног водовода)       

1 Набавка, допремање и монтажа водоводних цеви ПП-Р, за радни притисак од 10 бара, 
за инсталацију санитарног водовода. Увозне цеви морају одговарати СРПС-у, односно 
морају имати атест о техничкој исправности. Цеви се спајају сучеоним заваривањем у 
свему према препорукама произвођача цеви. Цеви се монтирају углавном скривено у 
зиду (унутар мокрих чворова), а делимично видно у простору спуштеног плафона и 
инсталационим коридорима). Цеви се изолују сунђерастом изолацијом ради спречавања 
конденза. Целокупна водоводна инсталација пре затварања жљебова и малтерисања 
мора бити испитана на притисак од 12 бара, према важећим прописима. У цену радова 
улази сав неопходан фитинг (Т комади, колена, муфови, заврпна колена) који је 
неопходан за завршетак посла Обрачун по м уграђене и примљене цеви. 

    

  

 D25 mm (Ø 3/4'') m 22,0     

 D 20 mm (Ø 1/2'') m 48,0     
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2 Набавка, транспорт и монтажа пропусних кугла-вентил. Вентили морају одговарати 
стандарду СРПС.М.Ц5.260.Обрачун по комаду монтираног вентила.       

 Ø 20 mm (Ø 3/4'') ком 3     

 Ø 15 mm (Ø 1/2'') ком 5     

3 Набавка, транспорт и монтажа пропусних вентила за узиђивање са капом на означеним 
местима у графичким прилозима пројекта. Вентили морају одговарати PE/PP-R 
цевима.Обрачун по комаду монтираног вентила. 
Ø 15 mm (Ø 1/2'') 

ком 10   

  

4 Набавка, транспорт и монтажа ЕК вентила са хромираном капом. Вентили морају 
одговарати PE/PP-R цевима. Обрачун по комаду монтираног вентила. 

ком 6   
  

5 Набавка, транспорт и монтажа термичке изолације ''Пламфлекс'' или сличне. Изолацију 
поставити на цевоводу унутар објекта (унутрашња хидрантска и санитарна) у 
инсталационим коридорима и испод плафона  
Обрачун по дужном метру изоловане цеви.. 

    

  

 D 25 mm (Ø 3/4'') m 22,0     

 D 20 mm (Ø 1/2'') m 48,0     

6 Прикључење инсталације водовода (унутрашња санитарна) на интерну постојећу 
водоводну мрежу, у простору спуштеног плафона. У цену урачунати фазонске комаде и 
потребан материјал.Обрачун по изведеном прикључку. 

ком 3   
  

7 Испитивање монтиране инсталације водовода на вододржљивост према важећим 
прописима. Потребну количину воде за испитивање  обезбеђује извођач.Обрачун по 
дужном метру испитане цеви. 

m 70,00   
  

8 Дезинфекција монтиране и испитане водоводне мреже у објекту према важећим 
прописима.Обрачун по дужном метру цевовода. m 70,00   

  

9 Испитивање квалитета воде из новомонтиране мреже, а после извршене 
дезинфекције.Обрачун по броју узорака. 

ком 2     

II УКУПНО ВОДОВОД       
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ИНСТАЛАЦИЈА 
САНИТАРНОГ ВОДОВОДА 

Свега 

I УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

II УКУПНО ВОДОВОД  

 УКУПНО (РСД)  

 УКУПНО СА 20% ПДВ-А (РСД)  

 

Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 ПРЕДМЕР ЕЛЕКТРО РАДОВА     
  

 НАПОМЕНА:  
Овим предмером предвиђа се набавка, испорука, постављање и повезивање свог 
наведеног материјала и опреме која је специфицирана као и свог ситног и потрошног 
материјала који није наведен у позицијама (обијмице, завртњи, навртке, типлови, гипс, 
разводне кутије, струјне стезаљке, кабловске папучице, уводнице и др.). Рачуна се са 
штемовањем зидова за полагање каблова. 

    

  

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ       

  1.1. Припремни радови на прикључењу и формирању градлишног ормана, монтажних скела и 
остале опреме за рад. Радови се изводе у безнапонском стању на висини до 4м уз 
коришћење монтажних скела и заштитне опреме уз задовољење Услове за извођење 
радова у СЦ Крагујевац. Позицијом је обухваћено формирање записника са 
представницима Инвеститора о почетку радова и процедури током извођења рада. 

час 15   

  

  1.2. Демонтажни радови у делу шанка и кухиње на уклањању већ постављених каблова са 
свим потребним грађевинским радовима (штемовања, »шлицовања« и сл. ) и 
чишћењима са одношењем отпадног материјала. Демонтирани каблови се записнички 
предају представницима Инвеститора. 

час 30   
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  1.3. Свођење напојних каблова 2xPP00-A 4x50x1xPP00-Y 1x50mm2 (доводни кабл је 
прикључен у MRO-UZ –Управна зграда) у GRO-DT са испоруком и уградњом кабловског 
прибора (Ал-Цу кабловских »папучица« 50 mm2 ...9 ком) и термоскупљајућа кабловска 
завршница. Комплет припремљено, повезано на оба краја и пуштено у рад. 

компл 1   

  

  1.4. Испитивање отпорности изолације напојних каблова пре пуштање у рад са издавањем 
Стручног налаза од стране овлашћене институције. час 10     

 СВЕГА I :        

II НОСАЧИ КАБЛОВА, НАПОЈНИ КАБЛОВИ  И РАЗВОДНИ ОРМАНИ       

2.1. Испорука и уградња PNK носача каблова ширине 200 mm са свим монтажним 
материјалом који ће носити електроенергетски кабловски развод .Монтажа PNK регала 
се изводи у зони GRO-DT. Позицијом је обухваћена испорука свог монтажног и спојног 
материјала, монтажа и нивелисање PNK носача. 
 

m 8   

  

2.2. Испорука и уградња PNK носача каблова ширине 100 mm са свим монтажним 
материјалом који ће носити електроенергетски кабловски развод. Монтажа PNK регала 
се изводи изнад спуштеног плафона. Позицијом је обухваћена испорука свог монтажног и 
спојног материјала, монтажа и нивелисање PNK носача. 

m 24   

  

2.3. Испорука и уградња PNK носача каблова ширине 50 mm са свим монтажним материјалом 
који ће носити електроенергетски кабловски развод. Монтажа PNK регала се изводи 
изнад спуштеног плафона. Позицијом је обухваћена испорука свог монтажног и спојног 
материјала, монтажа и нивелисање PNK носача. 

m 32   

  

2.4. Испорука и уградња флексибилних металних цеви „SAPA“ минималног унутрашњег 
пречника 22 mm за подни кабловски развод пре завршне обраде подова. m 20   

  

2.5. Испорука и уградња флексибилних металних цеви „SAPA“ минималног унутрашњег 
пречника 16 mm за подни кабловски развод пре завршне обраде подова. m 30     

2.6. Испорука и полагање напојног бесхалогеног кабла типа NHXH-J 5x16mm2 од GRO-DT до 
RO-KGH са повезивањем на оба краја. Позицијом је обухваћено повезивање и пуштање у 
рад.  

m 12   
  

2.7. Испорука и полагање напојног бесхалогеног кабла типа NHXH-J 5x6mm2 од GRO-DT до 
RT-DT са повезивањем на оба краја . Позицијом је обухваћено повезивање и пуштање у 
рад.  

m 12   
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

2.8. Испорука и полагање напојног бесхалогеног кабла типа NHXH-J 5x4mm2 од GRO-DT до 
RO-OSD са повезивањем на оба краја. Позицијом је обухваћено повезивање и пуштање у 
рад.  

m 14   
  

2.9. Испорука и монтажа на зид главног-разводног ормана GRO-DT за напајање ресторана са 
кућиштем од  изолационих материјала са уграђеном следећом опремом: 
-компактни прекидач 160A, 500V,3p.....................1ком 
-компактни прекидач 63A, 500V,3p.....................1ком 
-напонски окидач 230V,50Hz...................................2ком 
-трафо 230/24V/V,60VA...............................................1ком 
-контактор 16А,24V,AC...............................................1ком 
-аут. прекидач B6A,10kA,2p.......................................1ком 
-аут. прекидач B2A,10kA,3p.......................................1ком 
-ЛЕД сигналне сијалице 230V, зелене...................3ком 
-аут. осигурач C32A,3p,10kA....................................2ком 
-аут. осигурач C25A,3p,10kA....................................1ком 
-аут. осигурач C20A,3p,10kA...................................2ком 
- ZUDS 63/0,1 A/A,4p..................................................2ком 
- ZUDS 40/0,1 A/A,4p..................................................4ком 
-аут. осигурач C16A,3p,10kA..................................3ком 
-аут. осигурач C20A,1p,10kA...................................2ком 
-аут. осигурач C16A,1p,10kA..................................16ком 
-потрошни материјал.....................................................пауш. 
Комплет повезано, шемирано са обележеном опремом, системом забрављивања  у три 
тачке и закључавањем типским кључем. Орман мора бити у IP 54 заштити са 
једнополном шемом веза и обележеним системом заштите. 

компл 1   

  

2.10. Испорука и монтажа на зид разводног ормана RO-OSDT за напајање и командовање 
осветљењем у ресторану са кућиштем од  изолационих материјала са уграђеном 
следећом опремом: 
-компактни прекидач 50A, 500V,3p.....................1ком 
-аут. прекидач B6A,10kA,2p.......................................1ком 
-аут. прекидач B2A,10kA,3p.......................................1ком 
-ЛЕД сигналне сијалице 230V, зелене....................3ком 
-аут. осигурач C16A,1p,10kA..................................10ком 
-аут. осигурач C10A,1p,10kA..................................20ком 

ком 1   
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бр. 
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без ПДВ-а 
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ПДВ-ом 

-аут. осигурач B6A,1p,10kA......................................3ком 
-контактор 16A,230V,AC...........................................1ком 
-гребенасти прекидач GS 16A,1p........................16ком 
-гребенасти прекидач GS 16A,1p,1-0-2.................1ком 
-остали спојни и монтажни материјал.................пауш. 
Овом позицијом је обухваћен додатни орман оквирних мин. димензија 500x400x300xx са 
испоруком и смештајем следеће опреме: 
- DC/AC претварач 12/230V,400VA..........................1ком 
-АКУ батерија 12V,60Ah без одржавања..............1ком 
-кабловске везе за DC напајање са клемама..1компл 
-кабловске везе за AC напајање са клемама..1компл 
Комплет повезано, шемирано са обележеном опремом, системом забрављивања  у три 
тачке и закључавањем типским кључем. Орман мора бити у IP 54 заштити са 
једнополном шемом веза и обележеним системом опремом. 

2.11. Испорука и монтажа на зид разводне табле RT-DT за напајање прикључака  и 
командовање осветљењем у делу ресторану (сепаре и санитарне просторије) са 
кућиштем од  изолационих материјала са уграђеном следећом опремом: 
-компактни прекидач 50A, 500V,3p.....................1ком 
-контактор 16A,24V,AC...........................................1ком 
-контактор 16A,230V,AC, са временским релеом опсега 1-
30мин............................................................2ком 
-аут. прекидач B6A,10kA,1p.......................................1ком 
-аут. прекидач B2A,10kA,3p.......................................1ком 
-LED сигналне сијалице 230V,зелене.....................3ком 
-аут. осигурач C16A,1p,10kA....................................9ком 
-аут. осигурач C10A,1p,10kA..................................14ком 
-аут. осигурач B6A,1p,10kA......................................2ком 
-гребенасти прекидач GS 16A,1p,0-1.....................8ком 
-гребенасти прекидач GS 16A,1p,1-0-2.................2ком 
- ZUDS C16A/0,03A,2p................................................4ком 
Комплет повезано, шемирано са обележеном опремом, системом забрављивања  у три 
тачке и закључавањем типским кључем. Орман мора бити у IP 54 заштити са 
једнополном шемом веза и обележеним системом заштите. 

компл 1   
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 СВЕГА II       

III ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ОПШТИХ ПРИКЉУЧНИЦА, ОПШТЕГ , ПРОТИВПАНИЧНОГ 
И ДЕКОРАТИВНОГ ОСВЕТЉЕЊА РЕСТОРАНА 

    
  

3.1. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x2,5mm2 положеним делом у PNK 
регале, делом у ригипс зидове, просечне дужине 10 m за израду прикључака монофазних 
прикључних места-сервисне прикључнице. Позиција обухвата сав спојни, инсталациони  
и монтажни прибор. 

ком 21   

  

3.2. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 8 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака општег 
осветљења-санитарне просторије напојене из RT-DT. Позицијом је обухваћена испорука 
разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 14   

  

3.3. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 12 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака општег 
осветљења-сепаре напојене из RT-DT. Позицијом је обухваћена испорука разводних 
кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 9   

  

3.4. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 10 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака 
декоративног осветљења-зидне светиљке напојене из RT-DT. Позицијом је обухваћена 
испорука разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 11   

  

3.5. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 12 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака општег 
осветљења-улазни хол и степениште напојене из РТ-ДТ. Позицијом је обухваћена 
испорука разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 6   

  

3.6. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 10 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака општег 
осветљења-сепаре напојене из RO-OSDT. Позицијом је обухваћена испорука разводних 
кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 14   

  

3.7. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 10 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака 
декоративног осветљења-сепаре зидне светиљке напојене из RO-OSDT. Позицијом је 
обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 10   
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3.8. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 10 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака општег 
осветљења-ресторан напојене из RO-OSDT. Позицијом је обухваћена испорука 
разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 38   

  

3.9. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 10 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака 
декоративног осветљења-ресторан зидне светиљке напојене из RO-OSDT. Позицијом је 
обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 10   

  

3.10. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 16 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака 
декоративног осветљења-„зелени зид“ који се напаја из RO-OSDT. Позицијом је 
обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 5   

  

3.11. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 16 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључка за „водени 
зид“, Wiersles и ТВ урађаје који се напаја из припадајућих разводних ормана. Позицијом 
је обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 10   

  

3.12. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 16 m 
положеним делом у ПНК регале, делом у ригипс зидове за израду прикључка 
противпаничног осветљења који се напаја из припадајућих разводних ормана. Позицијом 
је обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 12   

  

3.13. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 5x2,5mm2 просечне дужине 16м 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака RACK 
ормана-који се напаја из GRO-DT. Позицијом је обухваћена испорука двоканалног 
парапетног развода у дужини до 1м, ширине 85 mm, три двоструке монофазне 
прикључнице за уградњу у парапетни развод  и остали спојни и инсталациони материјал. 

компл 1   

  

3.14. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 16м 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака светиљки 
дежурног осветљења- напојених из RO-OSDT са претварача DC/AC за обезбеђење 
осветљаја од 50lx у случају нестанка напајања. Позицијом је обухваћена испорука 
разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

m 10   

  

3.15. Испорука и уградња једноструке монофазне прикључнице за монтажу у ригипс кутију –
модуларни програм у белој боји са модулом 2М. Комплет повезано, пуштено у рад са 
завршним намонтираним елементима. 

компл 22   
  

3.16. Испорука и уградња двоструке монофазне прикључнице за монтажу у ригипс кутију – компл 12     
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модуларни програм у белој боји са модулом 4М. Комплет повезано, пуштено у рад са 
завршним намонтираним елементима. 

3.17. Испорука и уградња двоструке монофазне прикључнице за монтажу у ригипс кутију  за 
прикључење ТВ уређаја–модуларни програм у белој боји са модулом 6М. Комплет 
повезано, пуштено у рад са завршним намонтираним елементима. 

компл 4   
  

3.18. Испорука и уградња монофазне OG прикључнице у белој боји, за израду прикључка у 
помоћним простријама. Комплет повезано, пуштено у рад са завршним намонтираним 
елементима. 

компл 2   
  

3.19. Испорука и уградња двоструког прекидача са инсталационом кутијом, са  једнополним 
прекидачем, маском 1М у белој боји. Комплет повезано, пуштено у рад са завршним 
намонтираним елементима. 

компл 6   
  

3.20. Испорука и уградња двоструког прекидача са инсталационом кутијом, са два једнополна 
прекидача, маском 2М у белој боји. Комплет повезано, пуштено у рад са завршним 
намонтираним елементима. 

компл 2   
  

 СВЕГА III       

IV ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ КУХИЊЕ И ШАНКА       

4.1. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x2,5mm2 положеним делом у PNK 
регале, делом у ригипс зидове,просечне дужине 14 m за израду прикључака монофазних 
прикључних места-монофазни потрошачи технолошке опреме. Позиција обухвата сав 
спојни, инсталациони  и монтажни прибор. 

ком 23   

  

4.2. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x1,5mm2 просечне дужине 12 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључака општег 
осветљења-осветљење хаубе изнад термо блока. Позицијом је обухваћена испорука 
разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 1   

  

4.3. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 5x2,5mm2 просечне дужине 15м 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду трофазне 
прикључнице. Позицијом је обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и 
инсталациони материјал. 

ком 4   

  

4.4. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 5x4mm2 просечне дужине 15 m 
положеним делом у ПНК регале, делом у ригипс зидове за израду трофазне 
прикључнице. Позицијом је обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и 

ком 4   
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инсталациони материјал. 
4.5. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 5x6mm2 просечне дужине 15 m 

положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду трофазне 
прикључнице. Позицијом је обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и 
инсталациони материјал. 

ком 3   

  

4.6. Испорука и монтажа индустријска надградне прикључнице UTO-UKO 32A,5p, IP65 са 
утикачем. Позицијом је обухваћена испорука осталог спојног, монтажног и инсталационог 
материјала-комплет повезано и пуштено у рад. 

ком 3   
  

4.7. Испорука и монтажа индустријска надградне прикључнице UTO-UKO 25A,5p, IP65 са 
утикачем. Позицијом је обухваћена испорука осталог спојног, монтажног и инсталационог 
материјала-комплет повезано и пуштено у рад. 

ком 1   
  

4.8. Испорука и монтажа индустријска надградне прикључнице UTO-UKO 25A,3p, IP65 са 
утикачем. Позицијом је обухваћена испорука осталог спојног, монтажног и инсталационог 
материјала-комплет повезано и пуштено у рад. 

ком 1   
  

4.9. Испорука и монтажа индустријска надградне прикључнице UTO-UKO 16A,3p, IP65 са 
утикачем. Позицијом је обухваћена испорука осталог спојног, монтажног и инсталационог 
материјала-комплет повезано и пуштено у рад. 

ком 1   
  

4.10. Испорука и уградња монофазне OG прикључнице са поклопцем у белој боји, за израду 
прикључка у кухињи и шанку. Комплет повезано, пуштено у рад са завршним 
намонтираним елементима. 

ком 6   
  

4.11. Испорука и уградња монофазне прикључнице са поклопцем у белој боји, за израду 
прикључка у кухињи и шанку. Комплет повезано, пуштено у рад са завршним 
намонтираним елементима. 

ком 10   
  

 СВЕГА IV       

V ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА       

5.1. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x2,5mm2 положеним делом у PNK 
регале, делом у ригипс зидове, просечне дужине 14 m за израду прикључака унутрашњих 
јединица UJ-напајање из RO-KGH. Позиција обухвата сав спојни, инсталациони  и 
монтажни прибор. Каблови прикључени на оба краја. 

ком 7   

  

5.2. Испорука и полагање ватроотпорног кабла NHXFE 180/90 3x1,5mm2  просечне дужине 22 
m положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду команде између RO-

ком 1     
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KGH и RT-DT. Позицијом је обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и 
инсталациони материјал. 

5.3. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 5x2,5mm2  просечне дужине 22 m 
положеним делом у PNK регале, делом уз вентилациони канал –напајање вентилатора 
V1 из RO-KGH. Позицијом је обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и 
инсталациони материјал. 

ком 1   

  

5.4. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 5x6mm2 просечне дужине 15 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључка спољне 
јединице-напајање VRF јединице из RO-KGH. Позицијом је обухваћена испорука 
разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 1   

  

5.5. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x2,5mm2 просечне дужине 15 m 
положеним делом у PNK регале, делом уз вентилациони канал –напајање вентилатора 
V2 санитарне просторије и V3 аксијални вентилатор сепареа из RT-DT. Позицијом је 
обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 2   

  

5.6. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 5x6mm2  просечне дужине 10 m 
положеним делом у PNK регале, делом у ригипс зидове за израду прикључка спољне 
јединице-напајање каналски електро грејач из RO-KGH. Позицијом је обухваћена 
испорука разводних кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 1   

  

5.7. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x2,5mm2 просечне дужине 15м 
положеним делом у PNK регале, делом уз вентилациони канал –напајање вентилатора 
V4 вентилатор свежег ваздуха из РО-КГХ. Позицијом је обухваћена испорука разводних 
кутија и остали спојни и инсталациони материјал. 

ком 1   

  

5.8. Испорука и полагање безхалогеног кабла N2XH-J 3x2,5mm2 просечне дужине 15 m 
положеним делом у ПНК регале, делом уз вентилациони канал –напајање рекуператора 
из RO-KGH. Позицијом је обухваћена испорука разводних кутија и остали спојни и 
инсталациони материјал. 

ком 2   

  

5.9. Испорука и постојећи орман RO-KGH следеће опреме: 
-контактор 18A, 230V AC,2NO+2NC...............3ком 
-контактор 32A, 230V AC,2NO+2NC...............2ком 
-аут. осигурач 16A,1p,C........................................8ком 
-аут. осигурач 16A,3p,C........................................2ком 
-аут. осигурач 10A,1p,C........................................2ком 
-аут. осигурач 6A,1p,C...........................................4ком 
-аут. осигурач 25A,3p,C........................................2ком 

ком 1   
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-реле 230V,16A,мин. 3NO+3NC..........................6ком 
-сигналне LED сијалице 230V,.................................12ком 
-програмибилни реле са мин. 6 диг. улаза и 8 диг. излаза за командовање дограђеном 
опремом.....1компл.  
-остала потребна опрема ....................................пауш 
Позиција обухвата комплет повезано и прикључено и усаглашено са већ уграђеном 
опремом.  

5.10. Прикључење опреме, подешавање и параметрирање опреме за функционалну пробу. час 30     

 СВЕГА V :         

VI СВЕТИЉКЕ  ОПШТЕГ, ДЕКОРАТИВНОГ  И ПРОТИВПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА       

6.1. Уградња светиљке-LED уградна плафонска светиљка –округла са белим рамом, 8W, мин. 
800lm, 4000К, IP54-санитарне просторије . Светиљка се преузима из магацина 
Инвеститора. 

ком. 14   
  

6.2. Уградња  декоративне светиљке за монтажу на зид. Носећи елементи од дрвета, 
ожичење обложено имитацијом бродског ужета, видљиво грло Е27 у црној боји. Дизајн 
приближан идејном решењу-према фотографији у техничкој документацији. Димензије 
носећег елемента од дрвета који се фиксира у зид приближно 350 x 120 mm. LED 
"vintage" сијалица-декоративна тип А60, грло Е27, снаге од 6W, јачине светлости око 600 
lm, температура боје 2700-3000К. Комплет монтирана, повезана и функционално 
испробана светиљка. Светиљка се преузима из магацина Инвеститора. 

ком. 31   

  

6.3. Уградња  декоративне светиљке за монтажу изнад столова у угоститељском простору и 
изнад шанка. Дијаметар одсијавача 300 mm, висина светиљке до 250 mm. Грло лустера 
Е27. Нијансе боја спољне површине и површине одсијавања, еквивалентна моделу 
Елмарк APIS1 или одговарајућа усаглашена са идејним решењем пројектанта- према 
фотографији у техничкој документацији.  
Декоративна сијалица- EDISON design, грло Е27, снаге од 60W, јачине светлости око 250 
lm, температура боје 2700К, слична типу Елмарк 99788-vintage.Светиљка се испоручује 
са висилицом и осталим материјалом за монтажу на 2m од коте пода. Комплет 
монтирана, повезана и функционално испробана светиљка. Светиљка се преузима из 
магацина Инвеститора. 

компл. 36   

  

6.4. У светиљку из позиције 6.3. извршити испорука и уградња потезног прекидача са канапом 
преко одсијача  за додатно ручно појединачно  командовање светиљки. компл. 36     
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6.5. У светиљку из позиције 6.3. извршити испоруку и уградњу у делу висилице „омчасти“ 
прибор за подизање светиљке на висину од 2,3m качењем. Позицијом је обухваћена 
испорука и уградња лустер куке уз плафонску прикључну кутију за качење „омчастог“ 
прибора. 

компл. 36   

  

6.7.  Уградња светиљке за опште и дежурно осветљење. Позиција обухвата испоруку и 
монтажу комплетних светиљки, са изворима светла, предспојним справама и свим 
осталим потребним помоћним материјалом за причвршћење светиљки.  
Пројектор са средњепојасном светлосном расподелом и напајањем преко шинског 
развода, са могућношћу измењивог усмеравања. Светиљка треба да буде COB варијанта 
у комплету са LED модулима. У обзир долазе и опције са измењивим изворима светла за 
сијалично лежиште Е27 и GU10. Боја светлости 3000К, и индекс репродукције боје Ra80. 
Укупна снага система маx  15 W. Светлосни флукс 1200-1300lm Боја кућишта светиљке и 
шинских елемената црна. Светиљка је еквивалентна типу ЕЛМАРК-шинска покретна 
светиљка 93SKY 2215 WW/BL  или одговарајућа светиљка којом са добијају 
еквивалентне светлосне карактеристике, дефинисане пројектном документацијом. 
Монофазна шина, маx. дужине 1000 mm, израђена од алуминијума у црној боји. Шина је у 
IP30 степену механичке заштите. Укупно 33 метра шинског развода. 
Шина треба да је усклађена са европским директивама који важе за производе, да има 
CE знак. Подразумева се комплетан материјал за напајање и постављање шине. Све 
сведено по рефлектору за шинску монтажу са пуштањем у рад. Комплет монтиран, 
повезан и функционално испробан рефлектор. Светиљка се преузима из магацина 
Инвеститора. 

компл. 102   

  

6.8. Уградња LED светиљке за осветљење кухиње 20W, мин. 2000lm, 4000К, IP54 заштита . 
Комплет монтирана, повезана и функционално испробана светиљка. Светиљка се 
преузима из магацина Инвеститора. 

компл. 4   
  

6.9. Уградња LED светиљке за противпанично осветљење простора ходника и коридора у 
делу без спуштеног плафона. Светиљка треба да буде димензија маx. 350x135 mm, 
светлосног флукса 90-120 lm и снаге маx. 3W. Аутономија 3 сата. Површина одсијавача 
не сме бити покривена пиктограмом. Комплет монтирана, повезана и функционално 
испробана светиљка. Светиљка се преузима из магацина Инвеститора. 

ком. 12   

  

 СВЕГА VI       
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VII ЗАВРШНИ РАДОВИ       

7.1. Термовизијско испитивање свих разводних ормана који су предмет ове спецификације. 
Издавање извештаја у електронској и папирној форми, а мерења извршити по 
прикључењу свих потрошача. 

паушал 1   
  

7.2. Контролно мерење параметара и општег и противпаничног осветљења и провера 
усклађености са одредбама стандарда ЕН 12464-1 и ЕН 1838, са издавањем извештаја 
од стране независног лиценцираног тела у РС. Извештај подразумева: 
-мерење јачине општег осветљења, према мерној мрежи по ЕН препорукама у типским 
просторијама 
-индекс репродукције боја општег осветљења, 
-температура боје општег осветљења, 
-мерење јачине осветљаља PP осветљења на евакуационим путевима, са приказом 
граничних и средњих вредности и усклађеност са ЕН стандардом. 
-преглед видљивости и усмерења пиктограма 
-усклађеност изведеног и пројектованог стања 
Посебно доставити стручни налаз о испитивању функционалности PP осветљења. 

паушал 1   

  

  7.3. Преглед и испитивање електричне инсталације са сачињавањем Стручног налаза о 
исправности изведених радова и уважавање прописа и техничких препорука. Стручни 
налаз предати представнику Инвеститора. 

паушал 1   
  

 СВЕГА VII       

 

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЕЛЕКТРО РАДОВА Свега 

I  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ   

II НОСАЧИ КАБЛОВА,НАПОЈНИ КАБЛ И МЕРНО-РАЗВОДНИ ОРМАНИ  

III ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧНИЦА,  ОПШТЕГ И ПРОТИВПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА  
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IV ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ КУХИЊЕ И ШАНКА  

V ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА ПРИКЉУЧАКА ТЕРМОТЕХНИЧКИХ УРЕЂАЈА  

VI СВЕТИЉКЕ ОПШТЕГ, ДЕКОРАТИВНОГ  И ПРОТИВПАНИЧНОГ ОСВЕТЉЕЊА  

VII ЗАВРШНИ РАДОВИ  

 УКУПНО    

 УКУПНО СА 20% ПДВ-А  

 

Ред. 
бр. Назив и карактеристике производа/радова 

Јединица 
мере Количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ     
  

I ПРИПРЕМНИ И ЗАВРШНИ РАДОВИ       

 Сви радови на објекту морају бити изведени  стручном радном снагом одговарајуће 
квалификационе структуре. Потенцијални извођач је у обавези да се пре давања понуде 
упозна са пројектном дукументацијом и са стањем објекта. Сви евентуални неспразуми  
који су резултат непознавања ових елемената падају на терет извођача. 

    

  

II ИНФРАСТРУКТУРНА ВЕЗА СА БАШТОМ       

 Инфраструктурна веза са баштом није предмет овог пројекта        

III ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА       

 Приводна ТТ инсталација није предмет овог пројекта и за реализацију исте Инвеститор је 
поступио по Условима за прикључење објекта на ТТ мрежу, издатих од стране надлежне 
службе Предузећа за телекомуникације „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. 
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

V ДИСТРИБУЦИОНИ ОРМАНИ       

 Позиције обухватају набавку и испоруку инсталационог материјала и опреме, полагање 
каблова и монтажу опреме, као и њихово повезивање на систем. Целокупан 
инсталациони материјал је од материјала који не шири пожар и приликом изложености 
ватри ослобађа дим мале густине. 

    

  

- Назидни рацк ормар величине 12U/19", са демонтажним бочном и задњом страном, 
стакленим вратима са ручицом и бравом, уводницима за каблове, димензија у основи 
600x600 mm (ШxД) - Legrand  EVOLINE. Ормар треба да је комплетно монтиран и 
повезан на систем главног изједначења потенцијала. 

ком 1   

  

 Уз ормар испоручити и уградити следећу опрему:       
- 

Празан преспојни (patch) панел 19"/1U за 24  оклопљених модула RЈ-45/F cat 6 (Legrand ). ком 2   
  

- Модул за безалатну монтажу RЈ-45/F категорије 6 са сертификатом на категорију 6 
(Legrand  или одговарајући). Модул спојити на h/FTP кабл и монтирати на преспојни 
панел. Legrand  

ком 48   
  

V УКУПНО:       

VI СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ       

 Позиције обухватају набавку и испоруку инсталационог материјала и опреме, полагање 
каблова и монтажу опреме, као и њихово повезивање на систем. Целокупан 
инсталациони материјал је од материјала који не шири пожар и приликом изложености 
ватри ослобађа дим мале густине. 

    

  

 Инсталационе цеви:       
- Ребраста инсталациона цев пречника 16 mm. Позиција обухвата уградњу потребних 

разводних кутија, обујмица и наставака. 
m' 900   

  

- Крута инсталациона цев пречника 16 mm. Позиција обухвата уградњу потребних 
разводних кутија, обујмица и наставака. Напомена: цев усагласити са инсталацијом 
јаке струје. 

m' 50   
  

 Инсталациони кабл (полаже се у већ постављене цеви) :       
- F/UTP cat 6 4x2x23AWG за пренос података брзином до 1Gbps до места на којима су 

предвиђене телекомуникационе прикључнице. Сваки 4-парични кабл се везује за један 
m' 900     
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

модул у утичници. Каблови се полажу кроз инсталационе цеви. 
Кабл треба да поседује сертификат (Delta,  3P или одговарајући) на категорију 6. сличан 
типу Legrand   

- Оквир (носач за 1 RЈ-45/F модула) димензија 45x45 (под углом 45°) за Mosaic Legrand  
систем или одговарајући. Оквир се монтира у парапете и носаче и заједно чине комплет. 
Напомена: парапет усагласити са инсталацијом јаке струје. 

ком 3   
  

- LCS2 RJ45 утичница са модулом за безалатну монтажу RJ-45/S категорије 6 са 
сертификатом (Делта, 3П или други) на категорију 6. Модул спојити на х/ФТП кабл и 
монтирати на носач модула у парапету. Избор опреме усагласити са пројектом јаке 
струје. 

ком 3   

  

- Узидна утицница са модулом за безалатну монтажу RЈ-45/S категорије 6 са 
сертификатом (Delta,  3P или одговарајући) на категорију 6. Модул спојити на h/FTP кабл. 
Испоручује се уградном дозном и оквиром.  

ком 23   
  

- 
Ситан потрошни материјал. пауш 1   

  

- По завршеном послу и извођењу свих врста радова  потребно је обезбедити: 
- испитивање и обележавање инсталације 
- мерења - атест на категорију 6 за сваки мрежни прикључак, у складу са СРПС ЕН 50346 

ком 30   
  

VI УКУПНО:       

VII АМБИЈЕНТАЛНО ОЗВУЧЕЊЕ       

 Позиције обухватају набавку и испоруку инсталационог материјала и опреме, полагање 
каблова и монтажу опреме, као и њихово повезивање на систем. Целокупан 
инсталациони материјал је од материјала који не шири пожар и приликом изложености 
ватри ослобађа дим мале густине. 

    

  

 Инсталационе цеви:       
- Ребраста инсталациона цев пречника 23 mm. Позиција обухвата уградњу потребних 

разводних кутија, обујмица и наставака. 
m' 150     

 Инсталациони кабл (полаже се у већ постављене цеви):       
- Кабал Cordial CLS 225 2x2,5mm до места на којима су предвиђене телекомуникационе 

прикључнице за звучне кутије. Сваки 2-парични кабл се везује за један модул у утичници. 
Каблови се полажу делимично у инсталационе цеви. Кабл треба да поседује сертификат 

m' 150   
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

- Узидна утичница за звучник - Испоручује се уградном дозном и оквиром. Утичницу 
спојити на кабл.  ком 30     

VII УКУПНО:       

 

 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ Свега 

I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

II ИНФРАСТРУКТУРНА ВЕЗА СА БАШТОМ  

III ТЕЛЕФОНСКА МРЕЖА  

IV КАБЛОВСКИ РЕГАЛИ  

V ДИСТРИБУЦИОНИ ОРМАНИ  

VI СТРУКТУРНИ КАБЛОВСКИ СИСТЕМ   

VII АМБИЈЕНТАЛНО ОЗВУЧЕЊЕ  

 УКУПНО (РСД) :  

 УКУПНО СА 20% ПДВ-А  
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Ред. 
бр. Назив и карактеристике производа/радова Јединица 

мере 
Количина 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 ФАЗА I - СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ ПОЖАРА       

 

Пројектант је користио техничке и остале податке опреме произведена од стране 
појединих произвођача наведених у позицијама. Понуђач може понудити и опрему другог 
произвођача, у том случају навести  произвођача и тип опреме, поднети доказ да опрема 
по свему ( финансијски и технички ) компатибилна са предвиђеном опремом и тражити 
сагласност пројектанта и представника Инвеститора.  
Овим предмером предвиђа се набавка, испорука, постављање и повезивање свог 
наведеног материјала и опреме која је специфицирана као и свог ситног и потрошног 
материјала који није наведен у позицијама (обујмице, завртњи, навртке, типлови, гипс, 
конектори, адаптери, ПВЦ везице др.). Саставни део предмера и предрачуна је дати 
технички опис, технички услови и графичка документација. Извођач ће на градилишту 
предузети све прописима предвиђене мере заштите на раду.  Извођач ће о свом трошку 
отклонити сва оштећења на објекту до којих дође као резултат радова које он изводи. За 
све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове 
инсталације извођач радова је обавезан дати писмену гаранцију и атесну документацију 
у складу са важећим прописима СРПС-у и постојећим уговореним обавезама. Сав 
испоручен и уграђен материјал мора да одговара СРПС ЕН 54 (1-25:2012) стандарду као 
и ВдС стандарду тј. да су све компоненте система компатибилне са СРПС ЕН 54-13 и 
ВдС исправама. Сви радови на објекту морају бити изведени  стручном радном снагом 
одговарајуће квалификационе структуре. Потенцијални извођач је у обавези да се пре 
давања понуде упозна са пројектном документацијом и са стањем објекта. Сви 
евентуални неспоразуми који су резултат непознавања ових елемената падају на терет 
извођача 

    

  

1 
Набавка, испорука и монтажа инсталационих ребрастих цеви димензија 16 mm/13,50 mm 
у плафону (halogen free) укључујући све врсте спојева и разводних кутија у складу са ЕН 
50267-2-1, ЕН 50267-1-2:димензија 16 mm/13,50 mm  

м 400   
  

  

2 

Набавка, испорука, полагање кроз инсталационе цеви (halogen free) и означавање 
сигналног кабла детекторске петље. Рачуна се са свим инсталационим материјалом за 
надградну монтажу и полагањем. 
тип JH(St)H 2x2x0,8mm 

м 400   
  

3 Испорука материјала, постављање и монтажа кабла типа JE-H(St)H FE180/E30 2x2x0,8 
mm2 за повезивање извршних функција. Кабал се поставља испод малтера или надзидно м 5   
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обујмицама Е30 у спуштеном плафону или на зиду. Сви елементи трасе поседују исправу 
на испитивање према ИЕЦ 60331-11, ИЕЦ 60331-21, ИЕЦ 60331-31, ИЕЦ 60332-1 и ДИН 
4102 Т12 стандарду. 
тип JH(St)H 2x2x0,8mm FE180/E30 

4 Монтажа адресабилне опреме коју испоручује наручилац и испитивање инсталације за 
детекцију пожара са израдом испитног протокола. 

паушал 1   
  

5 

Програмирање, подешавање, пуштање у рад, обука корисника, испорука корисничких 
упутстава - обавља правно лице које поседује решење МУП Р. Србије Сектор за 
ванредне ситуације за послове извођење стабилног система детекције и дојаве пожара - 
извођач радова. 

паушал 1   

  

6 

Прво контролисање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара са 
издавањем исправе о првом контролисању - обавља правно лице које поседује 
решење/потврду о акредитацији према Правилнику о посебним условима које морају 
испуњавати правна лица која добију овлашћење за обављање послова контролисања 
инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система (Сл. гласник 
РС бр. 52/2015). 

паушал 1   

  

7 Примопредаја система кориснику са комплетном програмском документацијом паушал 1     

8 Израда пројекта изведеног стања (3 примерка на папиру + 1 у електронском облику на 
CDR медију). паушал 1   

  

9 

Израда кабловског продора кроз противпожарни зид и његова испуна противпожарном 
заштитном (атестираном) масом, према детаљу испоручиоца са обе стране 
противпожарног зида ватроотпорности 120 мин. Смеса произвођача ХИЛТИ или 
одговарајућа. 

паушал 1   

  

10 

Сав неспецифирани монтажни и потрошни материјал као каблови, ПВЦ везице, 
налепнице, типле и шрафови, двострано лепљива трака и сл., а неопходан за постизање 
пуне функционалности и повезивање извршних функција дојавних централа са осталим 
системима. 

паушал 1   

  

 УКУПНО       
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 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ФАЗА I - СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ ПОЖАРА Свега 

 СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ ПОЖАРА  

 УКУПНО (РСД) :  

 УКУПНО СА 20% ПДВ-А  

 

 

Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединиц
а мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

 МАШИНСКЕ ИНСИТАЛАЦИЈЕ     
  

А ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА       

1 

Испорука и монтажа рекуператорске  јединице. Јединица је опремљена плочастим 
рекуператором, потисним и одсисним тробрзинским вентилаторима, филтерима свежег и 
одсисног ваздуха. Рекуператор је алуминијумски са унакрсним струјањем ваздуха, 
следећих карактеристика: 

- тип: JRVB 70/5600 

- проток ваздуха: 5600 m3/h 

- Напајање: 2x1500W, 230V 

ком 1   

  

2 СИСТЕМ ЗА ГРЕЈАЊЕ/ХЛАЂЕЊЕ СА ПРОМЕНЉИВИМ ПРОТОКОМ РАСХЛАДНОГ 
ФЛУИДА 

    
  

 

Ставке обухватају испоруку и монтажу клима опреме, бакарних цевних водова, изолације 
И командних каблова, фреона и осталог материјала за комплетирање система 
климатизације, као и његово пуштање у рад и пробни погон у режимима хлађења и 
грејања,  
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединиц
а мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

2.1 

Спољна клима јединица произвођача "Gree" или одговарајућа са спољном ВРФ 
кондезном јединицом са фулл Д.Ц инвертер компресорима са директном експанзијом 
R410А. 
Спољне јединице се испоручују са конзолним 
носачима, антивибрационим подметачима, 
металним типловима и осталим прибором 
за монтажу. 
тип GMV-450WM/E-X или одговарајућа 
(Qhl/Qgr=45,0/50,0 kW) 

- опсег рада при спољњим температурама: 

- → грејање: -20 ° C до +24 ° C 

- → хлађење: -5 ° C до +50 ° C 

- комуникациони протокол: CAN 

- расхладни флуид: R410A 

- прикључци: Ø28,6/Ø9,52 mm 

- компресор: Full inverter Hermetically sealed scroll 

- напајање: 3Ph, 380~415V, 50/60 Hz 

ком. 1   

  

2.2 

Унутрашња клима јединица, подплафонска (флоор цеилинг), са пратећим грубим  
филтером и контролером YAP1F, произвођача "Gree" или одговарајућа. 
тип GMV-ND90ZD/A-T; 
Qhl/Qgr = 9/10 kW  

- расхладни флуид: R410A 

- прикључци: Ø15,9/Ø9,52 mm 

- снага мотора вентилатора: 0,14 kW 

- напајање: 1Ph, 220~240V, 50Hz 

ком. 1   
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединиц
а мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

2.3 

Унутрашња клима јединица, подплафонска (флоор цеилинг), са пратећим грубим  
филтром и контролером  YАП1Ф, произвођача "Gree". 
тип GMV-ND112ZD/A-T; 
Qhl/Qgr = 11.2/12.5 kW 

- расхладни флуид: R410A 

- прикључци: Ø15,9/Ø9,52 mm 

- снага мотора вентилатора: 0,18 кW 

- напајање: 1Ph, 220~240V, 50Hz 

ком. 2   

  

2.4 

Унутрашња клима јединица, подплафонска (флоор цеилинг), са пратећим грубим  
филтром и контролером, произвођача "Gree". 
тип GMV-ND63ZD/A-T; 
Qhl/Qgr = 6.3/7.1 kW 

- расхладни флуид: R410A 

- прикључци: Ø12,7/Ø6,35 mm 

- снага мотора вентилатора: 0,060 kW 

- напајање: 1Ph, 220~240V, 50Hz 

ком. 2   

  

Разделни бакарни "Y" комади - рачве за течну и гасну фазу.       

- тип FQ02/A ком. 1   
  

- тип FQ01A/A ком. 2   
  2.5 

- тип FQ01B/A ком. 1   
  

Бакарне цеви, тврде или полутврде, у шипкама или бунту које по квалитету и 
димензијама одговарају СРПС или ДИН стандардима, следећих димензија: 

      2.6 

- Ø9,52 mm m 40   
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединиц
а мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

- Ø12,7 mm m 10   
  

- Ø15,9 mm m 25   
  

- Ø19,05 mm m 15   
  

- Ø25.4 x 1 mm m 10   
  

- Ø28.6 x 1 mm m 4   
  

2.7 
Помоћни материјал за израду фреонске инсталације ставке.(колена, муфови, материјал 
за причвршћавање, електроде, азот и сл.), 50% од претходне ставке  Паушал    

  

Изолација са парном браном, самогасива, израђена од синтетичког каучука, за 
температуре од -40° C до + 105° C производње Armacel AC или одговарајућа, комплет са 
оригиналним лепилом и изолационом траком за бакарне цеви следећих димензија: 

    
  

- Ø10 mm дебљине 9 mm m 40   
  

- Ø15 mm дебљине 13 mm                                 m 10   
  

- Ø18 mm дебљине 13 mm                                m 25   
  

- Ø20 mm дебљине 13 mm                                m 15   
  

- Ø28 mm дебљине 13 mm                                m 10   
  

2.8 

- Ø30 mm дебљине 13 mm m 4   
  

2.9 

Испитивање фреонске инсталације на чврстоћу и непропусност  
азотом или компримованим ваздухом на  
притиску од Pis = 30 бар у трајању од 24 h и на  
20 бара у трајању од 8 дана. Обрачун по клима систему комплет. 

пауш. 1   
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединиц
а мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

2.10 

Вакумирање фреонске инсталације са допуном фреона.  
Количину допуњеног фреона контролисати  
електронском вагом који треба да буде у  
складу са техничким препорукама произвођача  
опреме. 

кг 6   

  

2.11 
Цеви од полипропилена за одвод кондезата од унутрашње клима јединице, следећих 
димензија цеви: 
Ø32 mm 

m 40   
  

2.12 
Пратећи фазонски комади за кондезну инсталацију (колена, "Т" комади, редукције, 
шелне, ...),  
50% од претходне ставке. 

пауш.    
  

2.13 Кабел за електро повезивање клима јединице: 
комуникациони кабел LiyCy 4 x 0,75 mm 

m 100     

2.14 
Пуштање клима система у рад са мерењем параметара  у зимском и летњем периоду са 
израдом  
протокола и извршеним мерењима. 

пауш. 1   
  

        

2.15 Централна контрола за један систем VRFCE52-24/F(C)        ком. 1     

2.16 Поцинковани носач за постављање спољашње  
јединице на фасаду објекта. 

ком. 1     

 УКУПНО ПОЗ. 2:       

3 Испорука и монтажа завршне капе са заштитном мрежицом за монтажу на канал дим. 
450x450 mm (за свеж ваздух). 

ком 1     

4 
Испорука и монтажа фиксне жалузине за отпадни ваздух модел FŽ-540x540mm-RADING 
или одговарајућа ком 1   

  

5 

Равни и фазонски делови канала за ваздух израђени од поцинкованог лима одговарајуће 
дебљине,  дупло пертловани, са силиконизираним спојевима, комплет са материјалом за 
спајање и заптивање. Спајање канала извести фалцовањем и прирубницама. Дебљина 
лима зависи од веће ивице канала и то: 
до 250 mm  дебљина лима 0,5 mm 
од 251÷ 500 mm дебљина лима 0,6 mm 

кг 50   
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединиц
а мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

6 Преструјна решетка модел PR 440x340-RADING или одговарајућа ком 1     

7 

Аксијални " inline "-вентилатор TD 1300/250-SILENT-S&P или одговарајући  

- V=900m3/ h  

- H=220Pa 

- Напајање: P=197/145W/230V/50Hz 

- Додатни прибор: спољна решетка MRJ-1000 

ком 1   

  

8 Одсисни диск-вентили модел VV1-150-RADING или одговарајући ком 6     

9 Изоловано флексибилно црево за повезивање диск-вентила на канал, f152 mm m 15     

10 Носачи опреме и канала израђени од профилисаног гвожђа погодне конструкције кг 65     

11 Изолација канала самолепљивом негоривом изолацијом од синтетичког каучука, 
дебљине 10 mm, у комплету са  самолепљивом траком m2 90     

 У К У П Н О   А:       

        

Б РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ       

        

1 

Алуминијумски чланкасти радијатор тип GLOBAL VOX, за рад са топлом водом 90/70оC, 
радијатори се испоручују у радијаторским батеријама испитани на притисак од 6 бара 
према следећој спецификацији.  
VOX 600 ( 20 чланака ) 

ком 4   

  

2 Радијаторске угаона  конзоле за ношење радијатора GLOBAL VOX ком 12   
  

3 
Радијаторски вентил, угаони , термостатски производ "Herz" или сличан, следећих 
димензија: 
DN15 PN 6 

ком 4   
  

4 Затварајући радијаторски навијак, угаони, производ "Херз" или одговарајући следећих ком 4     
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а мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

димензија:  
DN15 PN 6 

5 Озрачна славина са ручком 
DN10 PN 6 

ком 4     

 У К У П Н О   Б:       

        
        

Д КУХИЊА       

        

1 

Испорука и монтажа кровног одсисног вентилатора 
предвиђеног за рад са отпадним кухињским  
ваздухом и трајном температуром од 120° C, 
Тех. подаци 
* Модел: DVG 500D4 IE2/F400 - "Systemair" или одговарајућа 

- * V=3800m3/ h 

- * Hst=590Pa 

- * Напајање: 1500W/400V/50Hz 

- * Електронска контрола брзине 

ком 1   

  

2 
Решетка за убацивање ваздуха 
модел DR2-H (640x140mm) или одговарајућа са регулатором  протока 
произвођач РАДИНГ, или одговарајућа.  

ком 2   
  

3 

Изолација ваздушних канала у кухињи негоривим  изолационим облогама (класа 
негоривости А1) минерална вуна  дебљине  50 mm каширана на алуминијумској фолији 
са дихтованим спојевима, комплетно са помоћним монтажним материјалом. Изолују се 
канали за надокнаду свежег ваздуха у кухињу.   

m2 40   

  

4 
Испорука и монтажа каналског ручног демпера на огранку свежег ваздуха дим. 500x150 
mm  ком 1   
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Ред. 
бр. 

Назив и карактеристике производа/радова Јединиц
а мере 

Количина 
Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена са 
ПДВ-ом 

5 

Испорука и монтажа одсисне кухињске  каналске мреже од еко-напе и хаубе 
конвектомата до кровног вентилатора.  Канали су израђени од црног лима дебљине 2 
mm, димензија према графичком делу пројекта. Дужина правих деоница 2 m, спајање 
елемената вентилације извести прирубницама са вицаном везом. 
Испорука и монтажа челичне столице за ношење кровног вентилатора 
Испорука и монтажа пратеће подконструкције за ношење  канале унутар кухиње и на 
спољашњем фасадном делу.  
При монтажи канала урачунати и услугу монтажа помоћне скеле као и рад ауто дизалице 
приликом монтирања кровног вентилатора 

кг. 950   

  

6 
Изолација каналске мреже отпадног ваздуха топлотном изолацијом са парном браном, 
камена вуна дебљине 50 mm, класа негоривости А1, са помоћним монтажним 
материјалом, у облози од Ал лима. 

m2 50   
  

 У К У П Н О   Д:    
   

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА МАШИНСКЕ ИНСИТАЛАЦИЈЕ Свега 

А ВЕНТИЛАЦИЈА И КЛИМАТИЗАЦИЈА  

Б РАДИЈАТОРСКО ГРЕЈАЊЕ  

Д КУХИЊА  

  УКУПНО (РСД) :  

 УКУПНО СА 20% ПДВ-А  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА Свега 

 ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА  

 ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА  

 ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ИНСТАЛАЦИЈА САНИТАРНОГ ВОДОВОДА  

 ЕЛЕКТРО РАДОВА  

 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 ФАЗА I - СИСТЕМ ДЕТЕКЦИЈЕ ПОЖАРА  

 МАШИНСКЕ ИНСИТАЛАЦИЈЕ  

  УКУПНО (РСД) :  

 УКУПНО СА 20% ПДВ-А  

 

� Сви радови дефинисани у техничкој спецификацији подразумевају извођење сваке позиције рада безусловно стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према описима у 
овом предрачуну, техничким условима, потребним детаљима и техничким прописима, ЈУС/СРПС и упутствима Надзорног органа уколико у дотичној позицији није 
другачије условљено. У цену су урачунати: набавка, транспорт, испорука и уградња свог потребног материјала и опреме. 

� Сви радови треба да буду изведени по важећим стандардима и правилницима, цене треба да садрже све радне операције, утрошак материјала, помоћни алат који 
прописују припадајући „Нормативи и стандарди рада у грађевинарству“. Сав испоручен и уграђен материјал мора да одговара СРПС стандардима или другом у Србији 
прихваћеном стандарду и мора бити атестиран. 

� За све уграђене материјале доставити одговарајуће атесте произвођача (на српском језику).  
� Уз понуду понуђач је у обавези да приложи за сваки понуђени производ Техничке листове и извод из каталога произвођача из којих се види да карактеристике понуђених 

добара одговарају карактеристикама захтеваним у техничкој спецификацији (на српском језику). 
� Током извођења радова водити рачуна да се предметни радови изводе на локацији студентског дома „Вита Јанић“ који за то време треба неопметано да обавља услуге 

исхране и смештаја корисника (непосредна близина улаза у павиљон и сл.). Из наведеног разлога, за сво време трајања радова, извођач је у обавези да континуирано 
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ради на неутралисању ризика по безбедност запослених и корисника па је наручилац у делу конкурсне документације који се односе на средства финансијског 
обезбеђења, дефинисао средства финансијског обезбеђења и захтеве за имањем важеће полисе за осигурање од професионалне одговорности. 

� Добављач мора предвидети све мере заштите на раду при монтажи и коришћењу опреме и инсталација 
� Добављач сам организује обезбеђење, чување и смештај алата и материјала за време одвијања радова и неопходне прикључке за несметано функционисање 

градилишта 
� Добављач је дужан да  у предметној пословној сарадњи и извршењу радова, поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника, заштиту 

животне средине и енергетску ефикасност. 
� Добављач је дужан да поштује све техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да води рачуна да техничка решења буду приступачна за 

све кориснике. 
� Добављач је обавезан да поштује кућни ред наручиоца 
� За време вршења радова добављач о свом трошку обезбеђује смештај и исхрану за своје запослене 
� Понуђач има могућност да уз претходну најаву изврши обилазак локације наручиоца да би сагледао простор где ће се изводити радови. Најава се врши најкраће дан 

раније пре обиласка на телефон 034-336 065 или на 062-277-690. 
Приликом обиласка понуђачу ће на обрасцу Изјава о обиласку просторија наручиоца, представник наручиоца, својим потписом оверити да је извршио обилазак локације 
и сагледавање простора где ће се извести предметни радови. Понуђач је у обавези да попуни и овери Изјаву о обиласку локације наручиоца те да је достави уз понуду.  

� За предметне радове, наручилац поседује решење за градњу, техничке спецификације и сву пројектну документацију са свим графичким прилозима. 
� Добављач је у обавези да се придржава и свих осталих захтева важећих техничких норми и стандарда, који нису поменути у техничкој спецификацији, а који се односе на 

заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса. 
� При избору материјала понуђач се обавезује да поштује све норме и стандарде везане за безбедност и здравље корисника, заштиту животне средине и енергетску ефикасност 
� У цену урачунати и трошкове враћања у првобитно стање на позицијама где је то неопходно 
� Добављач је обавезан да пре почетка радова и у току радова доставља наручиоцу ажуран списак  радника који ће изводити радове.  
� Понуђач је дужан да се одазове на пријаву квара у гарантном року у року од 24 часа од пријема исте. 
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ПРИЛОГ 4 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76.  
ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл. гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

Ред. 
број 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  УПУТСТВО / ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

1. 

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

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда независно од датума издавања.  

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 

Потврда /уверење из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова и то:  
Правна лица  
� Потврда/уверење из казнене евиденције Посебног одељења (за кривична 

дела организованог криминала) Вишег суда у Београду; (потребна обавештења 
доступна су на интернет страници Вишег суда у Београду 
(http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-
lica.html) – (за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе); 

� Потврда/уверење из казнене евиденције Основног суда (која обухвата и 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда) на чијем је подручју седиште домаћег 
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица – (за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре); 

Посебна напомена: Уколико потврда/уверење Основног суда не обухвата податке 
из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и 
уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица – (за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре); 
Законски заступник правног лица 
� Потврда/уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за 
издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно 
члану 2. став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. Лист СФРЈ», 
бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је 
то лице рођено), али и према месту пребивалишта. 
Ако је више законских заступника, за сваког се доставља уверење из казнене 
евиденције. 

Физичка лица/Предузетник 
� Потврда/уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења 
може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. став 1. тачка 1) 
Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан 
за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и 
према месту пребивалишта. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3. 

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

� Уверење Пореске управе Министарства финансија (РУЈП) и Уверење надлежне 
управе локалне самоуправе о измиреним обавезама по основу изворних 
локалних јавних прихода.  

� Потврду Агенције за приватизацију уколико је у поступку приватизације. 
 Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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4. 

Да има важећу дозволу 
надлежног органа за 
обављање делатности 
која је предмет јавне 
набавке, ако је таква 
дозвола предвиђена 
посебним прописом 

� Понуђач доставља важећу дозволу надлежног органа о испуњености прописаних 
услова за делатност која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена 
посебним прописом, и која је услов за обављање те делатности.  

Појашњење: Дозволе за рад регулисане су посебним законима за поједине 
делатности. Понуђач који је уписан у одговарајући регистар надлежних органа за 
регистрацију (АПР или други регистар у складу са законом) уколико уписује делатност 
која се може обављати само на основу претходног одобрења/дозволе или сагласности 
надлежног органа, дужан је да то одобрење/дозволу или сагласност достави том 
органу приликом регистрације (нпр. производња и промет нарочито опасних 
хемикалија, послови банака, осигуравајућих друштава и сл.). Упис у регистар је могућ 
тек по добијању дозволе или сагласности надлежног органа, а то одобрење/дозвола 
или сагласност доставља се и наручиоцу у поступку набавке као доказ о испуњености 
услова за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је то предвиђено 
посебним прописом. 

5. 
Изјава о независној 
понуди, обавезан услов 
(члан 26. Закона) 

Понуђач потписује и оверава печатом Изјаву – Прилог број 13 конкурсне 
документације, којом изричито потврђује под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

6. 

Изјава понуђача о 
поштовању важећих 
прописа, као и да немају 
забрану обављања 
делатности која је на 
снази у време подношење 
понуде, обавезан услов 
(члан 75. став 2. Закона)  

Понуђач потписује и оверава печатом Изјаву – Прилог број 14 конкурсне 
документације где изричито изјављује, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да је је при састављању своје понуде поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 

7. 

Изјава понуђача о битним 
захтевима и накнади за 
коришћење патената 
(члан 74. Закона) 

Понуђач потписује и оверава печатом Изјаву – Прилог број 15 конкурсне 
документације, где изричито изјављује, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу да ће у свему примењивати битне захтеве који нису укључени у 
важеће техничке норме и стандарда, а односе се на заштиту животне средине, 
безбедност и друге околности од општег интереса, као и да накнаду за коришћење 
патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица, сноси понуђач. 

8. 
Услови које мора да 
испуни подизвођач  
(члан 80. Закона) 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних 
услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а доказ о испуњености услова из члана 75. 
став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Испуњеност услова за подизвођача доказује се у свему као за понуђача. 

9. 

Услови које мора да 
испуни сваки од понуђача 
из групе понуђача  
(члан 81. Закона) 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 
124/12, 14/15 и 68/15), а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из 
оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог 
закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Испуњеност услова за члана групе понуђача доказује се у свему као за понуђача. 

10. 
ДОДАТНИ УСЛОВИ  
(чан 76. Закона) 

Финансијски капацитет  
1. Да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, подразумева да понуђач у три обрачунске године 
(2017., 2018. и 2019.) није пословао са губитком. У случају да образац БОН-ЈН 
не садржи податке за 2019. годину, неопходно је уз овај образац доставити и 
биланс стања и успеха за претходну годину. 

2. Да понуђач у претходних 12 месеци од дана објављивања позива за 
подношење понуда, није имао блокаде текућих рачуна отворених код 
пословних банака за обављање платног промета. 
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Докази:  
Уколико понуђач води пословне књиге по систему двојног књиговодства доставља: 
1. Извештај о бонитету за јавне набавке - БОН-ЈН за претходне три обрачунске 

године (2017., 2018. и 2019.) У случају да образац БОН-ЈН не садржи податке 
за 2019. годину, неопходно је уз овај образац доставити и биланс стања и 
успеха за претходну годину. 

2. Потврда НБС да понуђач у претходних 12 месеци од дана објављивања 
позива за подношење понуда није имао блокаде текућих рачуна отворених код 
пословних банака за обављање платног промета или да у понуди наведе линк 
интернет адресе уколико је тај податак јавно доступан као валидна 
информација (доказ). 

Уколико је понуђач предузетник који води пословне књиге по систему простог 
књиговодства, доставља: 
1. Биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на 

доходак грађана на приход од самосталних делатности, издате од стране 
надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање 
делатности за претходне три обрачунске године (2017., 2018. и 2019.). 

2. Потврде пословне банке о оствареном укупном промету на пословном – 
текућем рачуну за три  обрачунске године (2017., 2018. и 2019.).  

3. Потврду НБС да понуђач у претходних 12 месеци од дана објављивања 
позива за подношење понуда није имао блокаде текућих рачуна отворених код 
пословних банака за обављање платног промета или да у понуди наведе линк 
интернет адресе уколико је тај податак јавно доступан као валидна 
информација (доказ). 

 
Напомена: 
* Ове доказе понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре и Народне банке 
Србије и то: податке о регистрацији понуђача (извод из регистра Агенције за 
привредне регистре), који су доступни на интернет страници Агенције за 
привредне регистре (www.apr.gov.rs) и податак да понуђач у претходних 12 месеци 
од дана објављивања позива за подношење понуда, није имао блокаде текућих 
рачуна отворених код пословних банака за обављање платног промета (који је 
доступан на интернет страни Народне банке Србије 
http://nbs.rs/internet/cirilica/67/pn.html), као и податак о томе да понуђач није 
пословао са губитком, који је доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре (www.apr.gov.rs). 
У случају подношења заједничке понуде, задати услов да понуђач у претходне 
три обрачунске године 2017., 2018. и 2019. години није пословао са губитком, 
чланови групе понуђача испуњавају заједно, а у случају подношења заједничке 
понуде, задати услов да понуђач није био у блокади у претходних 12 месеци, од 
дана објављивања позива (Позив за подношење понуда објављен дана 
24.06.2020. године) испуњава сваки члан групе понуђача посебно. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, за подизвођача не доставља 
тражене доказе о финансијском капацитету, већ је дужан да сам испуни задате 
услове. 
Кадровски капацитет: 
Од укупног броја запослених понуђач мора да има најмање: 1 (једног) запосленог 
одговорног извођача радова са лиценцом 410 или 411, 1 (једног) запосленог 
одговорног извођача радова са лиценцом 430, 1 (једног) запосленог одговорног 
извођача радова са лиценцом 450, 1 (једног) запосленог одговорног извођача 
радова са лиценцом 453, ИКС (Инжењерске коморе Србије) ангажованог у складу 
са Законом о раду. За сваког запосленог, понуђач је у обавези да уз понуду 
достави личну лиценцу, са доказом да је ЛИЦЕНЦА ВАЖЕЋА и да одговорни 
извођач радова има најмање три године радног искуства и да је у радном односу, 
или ангажован код понуђача у складу са законом, што се доказује достављањем 
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копије уговора о раду или уговора ангажовању на тим пословима из којих се јасно 
може утврдити радно искуство на тим пословима у трајању од 3 године (не мора 
да буде ангажовање код истог понуђача) 
Пословни капацитет: 
Понуђач је дужан да уз понуду достави важећу копију сертификата као доказ да је 
систем менаџмента квалитета који примењује понуђач усаглашен са захтевима  
стандарда: SRPS ISO 9001:2015 или одговарајући, SRPS ISO 45001:2018 или 
одговарајући, а који се односи на целу организацију за област која је предмет 
набавке. (доказ: копија важећих сертификата понуђача о примени СРПС ИСО 
9001:2015 или одговарајући и SRPS ISO 45001:2018 или одговарајући). 
Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да 
понуђач самостално испуни овај услов и достави доказ. Уколико понуђачи 
наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава овај услов 
кумулативно и достави доказ. 
 

11. 

Средства обезбеђења 
(члан 12.  Правилника о 
обавезним елементима 
конкурсне документације у 
поступцима јавних 
набавки и начину 
доказивања испуњености 
услова (Сл.гласник РС, бр. 
86/15 и 41/19) 

- Банкарска гаранција за озбиљност понуде - понуђач је у обавези да 
достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, оригинал безусловну и 
наплативу на први позив, без приговора и ослобођену било каквих одбитака, 
трошкова, пореза, такси, односно било које врсте намета од стране државних 
органа, као и било којих додатака са стране банке за трошкове преноса 
новчаних средстава по наручиоца, са роком важности минимум 90 дана од 
датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде), у износу 
од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, којом се гарантује да ће наручиоцу 
платити укупан износ по пријему првог позива Наручиоца у писменој форми и 
изјаве у којој се наводи да је: 

o понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности 
понуде, без сагласности наручиоца; 

o понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда 
прихваћена од стране наручиоца као најповољнија, одбио да потпише 
уговор, сходно условима из понуде; 

o понуђач није успео или је одбио да достави тражену полису 
осигурања од професионалне одговорности. 

Понуда ће се сматрати неприхватљивом, уколико банкарска гаранција не 
садржи све напред наведене елементе. 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након 
закључења уговора, даном достављања банкарске гаранције за добро 
извршење посла и полисе осигурања од професионалне одговорности. 

- Обавезујућа писма о намерама пословне банке понуђача да ће му издати 
гаранцију за добро извршење посла у висини од најмање 10% од уговорене 
вредности (без ПДВ) и са роком важности најмање 5 (пет) дана дуже од 
техничког пријема објекта од стране надлежног органа и гаранцију за 
отклањање недостатака у гарантном периоду у висини од најмање 5% од 
уговорене вредности (без ПДВ) и са роком важности 5 (пет) дана дужим од 
уговореног гарантног рока, коју добављач предаје по завршеном техничком 
пријему. 
У писмима о намерама се морају налазити подаци пословне банке и понуђача 
(назив, адреса и матични број) као и подаци наручиоца: Студентски центар 
Крагујевац, 34000 Крагујевац, Радоја Домановића 1, матични број: 07151578.  
У писму о намерама мора бити наведено да ће банкарске гаранције бити: 
„безусловне и наплативе на први позив, без приговора и ослобођене било 
каквих одбитака, трошкова, пореза, такси, односно било које врсте намета од 
стране државних органа, као и било којих додатака са стране банке за 
трошкове преноса новчаних средстава по наручиоца “ 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловне и наплативе на први позив, без приговора и 
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Ред. 
број 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  УПУТСТВО / ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

ослобођена било каквих одбитака, трошкова, пореза, такси, односно било које 
врсте намета од стране државних органа, као и било којих додатака са стране 
банке за трошкове преноса новчаних средстава по наручиоца. Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију у случају да понуђач не буде извршавао своје 
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета 
банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
Уколико добављач приликом потписивања уговора не достави банкарску 
гаранцију за добро извршење посла, уговор се закључује са одложним 
условом и почиње да се примењује од дана предаје банкарске гаранције, а 
који не може бити дужи од десет дана од дана потписивања уговора. 
Уплатни рачун и позив на број наручиоца који треба да буде наведен у 
банкарској гаранцији за добро извршење посла је: 840-233661-67  - Буџетски 
приходи Студентског центра у Крагујевцу. 
Банкарску гаранцију за отклањање грешака и недостатака у гарантном 
року, оригинал, безусловна, наплатива на први позив и без приговора, у 
износу од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности 5 (пет) 
дана дужим од уговореног гарантног рока, коју добављач предаје приликом 
техничког пријема изведених радова. 
У случају подношења заједничке понуде, средство обезбеђења доставља 
добављач који је у Споразуму одређен као добављач који ће у име групе 
понуђача дати средство обезбеђења. - Изабрани понуђач (добављач) коме је 
додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске гаранције у 
складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документације. 

- Полиса осигурања – понуђач потписује и оверава печатом Изјаву – Прилог 
број 19 конкурсне документације, где изричито изјављује, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу да ће уколико му се додели уговор 
за предметну јавну набавку радова доставити полису осигурања у складу са 
законом, важећим правилником о професионалној одговорности за извођење 
радова и конкурсном документацијом наручиоца.  
Датом полисом Добављач се обавезује да осигура извођење радова код 
осигуравајућег завода на уговорени износ, одн. благовремено и одговорно 
преузме све обавезе везане за осигурање места извођења радова, осигурање 
од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица 
за све време извођења радова, тј. до предаје радова наручиоцу и 
потписивања записника о примопредаји, односно обезбеди полисе осигурања.  

      У случају подношења заједничке понуде, полису осигурања доставља      
     добављач који је у Споразуму о заједничкој понуди одређен као дбављач који  
     ће у име групе понуђача дати полису осигурања. 

12. Обавештење понуђачу:  

� Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре у складу са законом, не морају да доставе доказе из члана 
77. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/12 ,14/15 и 68/15).  

� Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ 
одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни (члан 79. 
став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 
� Понуђач, односно добављач дужан је 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, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин (члан 
77. став 7. Закона). 

� Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења 
одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа (члан 79. став 1. Закона).На 
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� Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац ће у складу са чланом 79. став 2. пре 

доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да 
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. 
Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог 
понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца. 

� Наручилац није дужан да поступи на напред наведен начин у случају поступка јавне набавке мале 
вредности и преговарачком поступку из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) Закона чија је процењена вредност 
мања од износа из члана 39. став 1. Закона (члан 79. став 3. Закона). 

� Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави доказе о 
испуњености услова из члана 79. ст. 1. и 2. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.чилац 
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ПРИЛОГ 5 

 
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) и члана 9. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гласник РС, бр. 86/15 и 41/19), ради спровођења поступка јавне набавка радова у 
отвореном поступку јавне набавке - члан 32. Закона даје се  

 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1) Подаци о језику на који понуда мора да буде састављена 
Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и поступак јавне набавке водиће на 
српском језику. Понуда и сви документи које понуђач доставља морају бити на српском језику. Преписка везана 
за понуду коју размењују наручилац и понуђач такође мора да буде на српском језику.  
Наручилац може дозволити да се понуда у целини или делимично да и на страном језику, посебно у делу који 
се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију, у ком случају ће назначити на ком 
страном језику, као и део понуде који може бити на страном језику.  
Уколико наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да би део понуде требало да буде преведен на 
српски језик, одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају 
спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 

2) Дефинисање посебних захтева у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, начин попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији, односно података који чине њихов саставни део  
Понуде се припремају и достављају у складу са законом, конкурсном документацијом и јавним позивом наручиоца. 
Понуђач је дужан да понуду читко попуни, потпише и овери печатом све прилоге који су садржани у конкурсној 
документацији као саставни део понуде, осим у случајевима који су наведени у конкурсној документацији, а који 
дозвољавају и другу форму уписивања тих података, јер ће једино понуда која буде поднета на дат начин, бити 
разматрана. 
Понуде се подносе на српском језику у запечаћеној кутији/коверти, на начин да се приликом отварања понуда 
може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач понуду подноси непосредном предајом или путем 
поште на адресу: Студентски центар у Крагујевцу, ул. Радоја Домановића бр. 1, 34000 Крагујевац, са назнаком 
на коверти: ПОНУДА НЕ ОТВАРАТИ, ознаком јавног позива (бр. ____/20___), а на полеђини коверте се читко 
исписаним пуним називом (пословно име) и адресом понуђача. 
Понуда, прилози уз понуду, подаци који чине њен саставни део, а које понуђач подноси наручиоцу за учешће у 
предметном поступку набавке морају бити читко попуњени неизбрисивим мастилом или на писаћој машини, 
рачунару или другом техничком средству, потписани од стране одговорног лица понуђача (лице овлашћено за 
заступање, уписано код надлежног органа АПР-а – Агенције за привредне регистре или другог надлежног 
органа за регистрацију привредних субјеката) и оверени печатом тог понуђача.  

3) Понуде по партијама и начин подношења  
Када се јавна набавка спроводи по партијама, предмет набавке обликован је у више посебних истоврсних 
целина, тако да се свака целина може уговарати засебно. Понуђач може доставити понуду за једну, више или за 
све партије, што мора јасно навести у понуди. Када је предмет јавне набавке обликован по партијама, понуђач 
на коверти/кутији мора да назначи, односно упише да ли се у коверти/кутији налази општа документација за 
учешће у поступку, документација за одређену партију или су здружене општа документација и документација 
за партију за коју се подноси понуда. 

4) Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама 
Понуде с варијантама нису допуштене. 

5) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона о јавним набавкама 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, достављањем писаног 
захтева у коверти/кутији (увезаној или затвореној на начин да се приликом отварања понуде може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара) са назнаком на коверти/кутији: „Измена / Допуна / Опозив понуде 
за учешће у поступку јавне набавке _______ (добара/радова/услуга) број ____.“ Уколико се ради о набавци чији 
је предмет обликован по партијама, тада се поред текста из претходног става уписује и број и назив партије. 
Захтев мора бити изричит, недвосмислен и јасан у погледу понуде на коју се односи. Предметни захтев 
Комисија за јавну набавку отвара у поступку отварања понуда, односно истовремено када и понуду на коју се 
тај захтев односи. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

6) Обавештење понуђачу који је самостално поднео понуду да не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда 
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. 
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Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става. 

7) Понуда са подизвођачем, члан 80. Закона 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу, и да 
уколико наступа са подизвођачем наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, а који не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да у понуди наведе и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу, тада је дужан да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, 
омогући наручиоцу приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 
1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а доказ о испуњености 
услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за 
извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити 
обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
Поред обавезних услова, наручилац ће уколико је то примерено предмету набавке конкурсном документацијом 
одредити које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ће водити рачуна да 
ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем. 
Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, а уколико то учини, наручилац 
ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео 
знатну штету. Уколико добављач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, наручилац ће поред 
наведеног, а у складу са законом, обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача 
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове 
одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. 
Сагласно члану 80. став 8. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), наручилац 
задржава право да сва доспела потраживања по основу закљученог уговора из поступка предметне јавне 
набавке плаћа искључиво понуђачу.  

8) Заједничка понуда (група понуђача) и споразум, члан 81. Закона  
Понуду може поднети група понуђача.  
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 2. 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а додатне услове испуњавају заједно, 
осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. 
Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђачапред наручиоцем и 
2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
Овим споразумом могу се уредити и друга питања, која наручилац одреди конкурсном документацијом. 
Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће 
професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

9) Начин и услови плаћања, гарантни рок, рок важења понуде и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде  

1. Начин плаћања, у року од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, уредно регистрованог у 
ЦРФ од стране добављача, а после достављених привремених или окончане ситуације добављача 
радова оверене од стране надзорног органа.  

2. Плаћање се врши уплатом на текући рачун добављача. 
3. Рок важења понуде изражава се бројем дана од дана отварања понуда.  
4. Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
5. Рок за извођење радова: максимум 60 календарских дана од тренутка увођења у посао. 
6. Гарантни рок, минимум 24 месеци од дана техничког пријема  радова од стране надлежног органа. 
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10) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

Цена у понуди исказује се у динарима. 
Цена предмета набавке је фиксна у року важења уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.  Закона о 
јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и сходно томе задржава право да одбије  понуду 
због неуобичајено ниске цене. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 
динарима. 

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза 
понуђача  
Наручилац задржава право да од понуђача захтева одговарајуће средство финансијског обезбеђења, у ком 
случају врсту и средство финансијског обезбеђења одређује конкурсном документацијом. 

12) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и 
подизвођаче  
Наручилац ће: чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу 
са законом, понуђач означио у понуди; одбити давање информације која би значила повреду поверљивости 
података добијених у понуди; чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке 
о поднетим понудама, до отварања понуда.  
Неће се сматрати пословном тајном цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума, 
елемената критеријума и рангирање понуда. 
Наручилац има право да конкурсној документацији захтева заштиту поверљивости података које понуђачима 
ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, што ће јасно назначити у конкурсној документацији.  
Наручилац задржава право да услови преузимање конкурсне документације потписивањем изјаве или 
споразума о чувању поверљивих података уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона 
којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује 
тајност података. Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без 
обзира на степен те поверљивости. 
Подаци које понуђач оправдано означи као пословну тајну биће коришћени само за намене јавног позива и 
неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Као пословну тајну 
понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар или који 
на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача 
означени као пословна тајна. Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 
великим словима имају исписано „ПОСЛОВНА ТАЈНА“, а испод тога потпис овлашћеног лица које је потписало 
понуду. Ако се пословном тајном сматра само поједини поступак у документу, тај део мора бити подвучен 
црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОСЛОВНА ТАЈНА“. Наручилац не одговара за 
тајност података који нису означени на дат начин.  
Како је наручилац на основу члана 108. став 5. Закона о јавним набавкама дужан да одлуку о додели уговора 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, одлуку неће објавити ако поједини подаци из 
те одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или 
представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података. 
У овом случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији. 

13)   Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, одн.појединих њених делова,    
       ако због обима и техничких разлога исту није могуће објавити 

Преузимање техничке документације и планова, одн. појединих њених делова који због обима или техн.разлога 
не могу бити објављени, биће омогућено свим заинтересованим лицима до истека рока за подношење понуда, 
сваког радног дана од 8 до 15:30 часова, у просторијама установе Студентски центар у Крагујевцу, 34000 
Крагујевац, улица Радоја Домановића бр. 1, канцеларија бр. 5. Документацију може преузети само овлашћени 
представник понуђача, на основу датог пуномоћја, које мора бити уредно потписано и оверено печатом 
понуђача. Предаја техничке документације и планова, одн. појединих њених делова вршиће се у присуству 
председника комисије, одн. службеника за јавне набавке у предметном поступку.  

14)   Обавештење о начину тражења додатних информација или појашњења у вези са   припремањем понуде,   
        члан 63. Закона о јавним набавкама  

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. 
У случају из претходног става, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
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Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки, па самим тим и у 
вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима одвија писаним путем, односно путем поште, 
електронске поште или факсом, као и објављивањем од сране наручиоца на Порталу јавних набавки, члан 20. 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може 
да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

15)   Обавештење о начину на који наручилац може захтевати додатна објашњења од понуђача после        
 отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача, члан 93. Закона 
После отварања понуда, наручилац може приликом стручне оцене понуда, да на начин прописан чланом 20. 
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са чланом 93. Закона, 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а 
може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, 
дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, 
односно промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, 
односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне 
цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

16)   Обaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa  
       интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица, сноси понуђач, члан 74. став 2. Закона о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 
68/15). 

17)  Начин и рокови подношења захтева за заштиту права и износ таксе одређене Законом, члан 149. и 
156.Закона о јавним набавкама 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам 
дана) пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом 
поступку ако је примљен од стране наручиоца 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира 
на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу 
на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 
понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда. 
Одредбе Закона из члана 149. ст.3. и 4. не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања 
позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том 
поступку. 
После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању 
квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а 5 (пет) дана у поступку јавне набавке мале вредности и 
доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за 
подношење захтева из члана 149. ст. 3. и 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 
68/15), 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. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15). 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, наручилац објављује  на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу прописаном чланом 156. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15) и то: 
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива 
за подношење понуда; 
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа од 120.000.000 динара; 
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност 
већа од 120.000.000 динара; 
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност 
није већа од 120.000.000 динара; 
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених 
вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по 
партијама; 
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се 
захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара; 
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара. 
Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151.став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама која садржи следеће 
елементе: 
1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
2)  да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог 

за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; 
3)  износ таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама, чија се уплата врши; 
4)  број рачуна: 840-30678845-06; 
5)  шифру плаћања: 153 или 253 
6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; 
7)  сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 
8)  корисник: буџет Републике Србије; 
9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 
10)  потпис овлашћеног лица банке; 
2. Налог за упату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште који 
садржи и све друге елементе из Потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.  

   3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарсто финансија, Управе за трезор, потписана и 
оверена печатом, која садржи све елементе из Потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1., осим 
података наведених у подтачки 1) и 10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у 
оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води код Управе за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава); 
  4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из Потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1., за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 
рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.  
 Рокови и поступак за заштиту права детаљно су регулисани одредбама члана 138. до 160. Закона о јавним 
набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).        
 Напомена понуђачима: Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, погледати 
на сајту Републичке комисије за заштиту права, Упутство о уплати таксе, где су дати и примерци правилно 
попуњених потврда о извршеној уплати (http://www.kjn.gov.rs/). 

18)  Обавештење о употреби печата и о роковима за закључење уговора 
19) Обавештење о роковима за закључење уговора 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става, понуђач није дужан да 
потпише уговор, што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве 
последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
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Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи 
уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
Ако је у случају из претходног става,због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети одлуку о додели 
уговора. 
Наручилац, сагласно члану 112. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), може 
закључити уговор о јавној набавци, односно оквирни споразум, након доношења одлуке о додели уговора, 
односно одлуке о закључењу оквирног споразума и ако у року предвиђеном овим законом није поднет захтев за 
заштиту права или је захтев за заштиту права одбачен или одбијен. 
Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци: 

1. на основу оквирног споразума;  
2. у случају примене преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама; 
3. у случају примене система динамичне набавке; 
4. у случају поступка јавне набавке мале вредности из члана 39. став 6. Закона о јавним набавкама; 
5. ако је поднета само једна понуда, осим у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 
понуда. 

 
Ово упутство саставни је део конкурсне документације и доставља се понуђачима уз осталу конкурсну 

документацију, а на основу члана 61. став 4. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 
и 68/15) и члана 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/15 и 41/19).  
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ПРИЛОГ 6 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 
Назив понуђача: _______________________________________________________________________ 
Седиште и адреса понуђача: _____________________________________________________________ 
Матични број: _____________________________, ПИБ:  _______________________________________ 
Текући рачун: ____________________________, Банка  _______________________________________ 
Особа за контакт: _______________________________________________________________________ 

● 
У складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу Управе за јавне набавке и Интернет 

страници наручиоца, за јавну набавку радова бр. Д-01/20 и предмету набавке: Реконструкција и доградња простора 
ресторана у оквиру четвртог павиљона Студентског центра у Крагујевцу, подносим  
  

ПОНУДУ бр. _______________ 
                          (уписати број понуде) 

 
и изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо квалитетно извршити/извести предметне 
радове, и то у свему у складу са условима прописаним законом и конкурсном документацијом наручиоца, поштујући 
правила посла, све важеће прописе и стандарде.  
Изјављујем да понуду за предметну јавну набавку подносим: 

 
а) самостално б) заједничка понуда/група 

понуђача 
в) са подизвођачем 

 
Напомена: заокружити једну од понуђених опција 

 
б) заједничка понуда /група понуђача  
 

1. 
 

 ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 

2.  

 ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) 
 
• Навести учеснике у заједничкој понуди 
• Уколико има више од 3 учесника, копирати у довољном броју примерака  
• Уколико извођач наступа самостално не попуњавати. 

в) са подизвођачем  
Укупан број подизвођача __________ (словима:____________________________) 

1. 

 

 

(назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа) 
Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи___________% (проценат не може бити 

већи од 50%), а односи се на део предмета јавне набавке тј. следећи:   
 __________________________________________________________________________________ 

2. 

 
 

 

(назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа) 
Проценат вредности набавке који се поверава подизвођачу износи___________% (проценат не може бити 
већи од 50%), а односи се на део предмета јавне набавке тј. следећи: 
__________________________________________________________________________________ 

• Навести укупан број подизвођача и навести све подизвођаче 
• Уколико има више од 3 учесника, копирати у довољном броју примерака  
• Уколико извођач наступа самостално не попуњавати. 
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Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а:  

Укупна вредност ПДВ-а:  

Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом:  

Словима:  

  
 
 
� РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ___________________ изражен бројем дана од дана отварања понуда   

                                               (рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда) 
 
 

� УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: __________________________________________________________________ 
(у року од 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, уредно регистрованог у ЦРФ од стране извођача, а 

после достављених привремених или окончане ситуације добављача, оверене од стране надзорног органа) 
 
 
 

� РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: _____________________________________________________________ 
 

(максималан рок за извођење радове је 60 календарских дана од тренутка увођења у посао) 
 

 
 

� ГАРАНТНИ РОК: _______________________________________________________________________  
 

(минимум 24 (двадесетчетири) месеци, од техничког пријема радова од стране надлежног органа) 
 
 
 

 
 
 
 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
 
 



Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 

Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Конкурсна документација за  
јавну набавку у отвореном поступку набавке радова 

 бр. Д-01/20 
 

Предмет: Реконструкција и доградња 
простора ресторана у оквиру четвртог павиљона 

Студентског центра у Крагујевцу 
 

Страна  
83 од 107 

 
ПРИЛОГ 7 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Изјављујем да понуду за предметну јавну набавку подносим: 

 
а) самостално б) заједничка понуда/група 

понуђача 
в) са подизвођачем 

Напомена: Заокружити једну од понуђених опција 
 

У складу са условима прописаним конкурсном документацијом за учешће у предметном поступку набавке, 
потврђујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу истинитост и тачност уписаних података 
о понуђачу, као и свих података и доказа о испуњености услова за учешће у овом поступку набавке, а које 
достављам у прилогу ове понуде као њен саставни и неодвојиви део.  

 

Пословно име (назив) понуђача  
Адреса и седиште понуђача  
Одговорно лице понуђача 
(Потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар надлежног органа 
за регистрацију – АПР) 

 

Лице за контакт  
Број регистра (уписа) код надлежног органа за 
регистрацију 

 

Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ   
Број текућег рачина са називом и седиштем банке 
код које се води 

 

Телефон/факс  
E - mail  
Обвезник ПДВ-а (заокружити одговор) ДА  НЕ 
Радно време  
Величина правног лица (у смислу Закона о 
рачуноводству о разврставању правних лица) 

 

 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
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ПРИЛОГ 8 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧИМА 
 

Уписати укупан број подизвођача: _____________________________________________________________________ 
(бројем и словима) 

 
1. ПОДИЗВОЂАЧ 

Пословно име (назив) подизвођача 
 
 

Адреса и седиште подизвођача  
 

Одговорно лице подизвођача 
(Потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар 
надлежног органа за регистрацију – 
АПР) 

 
 

Лице за контакт  
Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ -  
Проценат укупне вредности набавке коју 
ће реализовати подизвођач 

 

Назив посла – део набавке који ће 
реализовати подизвођач  

 

Број текућег рачина са називом и 
седиштем банке код које се води 

 

Телефон/факс  
 

E - mail 
 
 

Обвезник ПДВ-а (заокружити одговор) ДА  НЕ 
Радно време  
Величина правног лица (у смислу 
Закона о рачуноводству о разврставању 
правних лица) 
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2. ПОДИЗВОЂАЧ 

Пословно име (назив) подизвођача 
 
 

Адреса и седиште подизвођача  
 

Одговорно лице подизвођача 
(Потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар 
надлежног органа за регистрацију – 
АПР) 

 
 

Лице за контакт  
Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ -  
Проценат укупне вредности набавке коју 
ће реализовати подизвођач 

 

Назив посла – део набавке који ће 
реализовати подизвођач  

 

Број текућег рачина са називом и 
седиштем банке код које се води 

 

Телефон/факс  
 

E - mail 
 
 

Обвезник ПДВ-а (заокружити одговор) ДА  НЕ 
Радно време  
Величина правног лица (у смислу 
Закона о рачуноводству о разврставању 
правних лица) 

 

 
3. ПОДИЗВОЂАЧ 

Пословно име (назив) подизвођача 
 
 

Адреса и седиште подизвођача  
 

Одговорно лице подизвођача 
(Потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар 
надлежног органа за регистрацију – 
АПР) 

 
 

Лице за контакт  
Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ   
Проценат укупне вредности набавке коју 
ће реализовати подизвођач 

 

Назив посла – део набавке који ће 
реализовати подизвођач  

 

Број текућег рачина са називом и 
седиштем банке код које се води 

 

Телефон/факс  
 

E - mail 
 
 

Обвезник ПДВ-а (заокружити одговор) ДА  НЕ 
Радно време  
Величина правног лица (у смислу 
Закона о рачуноводству о разврставању 
правних лица) 
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� Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да 
упише укупан број подизвођача и захтеване податке о подизвођачу. Уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 
� Такође, понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач 1) до 4) и став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за 
део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Када понуђач наступа самостално, тада прецртава овај образац и тако прецртан потписује и оверава 
печатом.  

 
   

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ПОНУЂАЧА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
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ПРИЛОГ 9 

ПОДАЦИ О ГРУПИ ПОНУЂАЧА (ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА) 
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ НОСИОЦУ ПОСЛА 
(носилац посла одређује се споразумом: подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем 

Пословно име (назив)  
 

Адреса и седиште  
 
 

Одговорно лице  
(Потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар 
надлежног органа за регистрацију – 
АПР) 

 
 

Лице за контакт  
Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ   
Назив посла – део набавке који ће 
реализовати члан групе понуђача 

 

Број текућег рачина са називом и 
седиштем банке код које се води 

 

Телефон/факс  
 

E - mail 
 
 

Обвезник ПДВ-а (заокружити одговор) ДА  НЕ 
Радно време  
Величина правног лица (у смислу 
Закона о рачуноводству о разврставању 
правних лица) 

 

 
ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Пословно име (назив) 
 
 

Адреса и седиште   
 

Одговорно лице  
(Потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар 
надлежног органа за регистрацију – 
АПР) 

 
 

Лице за контакт  
Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ -  
Назив посла – део набавке који ће 
реализовати члан групе понуђача 

 

Број текућег рачина са називом и 
седиштем банке код које се води 

 

Телефон/факс  
 

E - mail  
 

Обвезник ПДВ-а (заокружити одговор) ДА  НЕ 
Радно време  
Величина правног лица (у смислу 
Закона о рачуноводству о разврставању 
правних лица) 
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

Пословно име (назив) 
 
 

Адреса и седиште   
 

Одговорно лице  
(Потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар 
надлежног органа за регистрацију – 
АПР) 

 
 

Лице за контакт  
Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ -  
Назив посла – део набавке који ће 
реализовати члан групе понуђача 

 

Број текућег рачина са називом и 
седиштем банке код које се води 

 

Телефон/факс 
 
 

E - mail  
 

Обвезник ПДВ-а (заокружити одговор) ДА  НЕ 
Радно време  
Величина правног лица (у смислу 
Закона о рачуноводству о разврставању 
правних лица) 

 

 
� Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) и став 

2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а додатне услове испуњавају 
заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије и то одреди конкурсном 
документацијом. 

� Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.  

� Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
� Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати  
групу понуђача пред наручиоцем и 

       2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
� Споразум мора бити сачињен у писаној форми и садржати (поред наведених и таксативно набројаних 

података) јасну и недвосмислену реченицу којом се понуђачи из групе и међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке.  

� Споразум потписују и оверавају печатом сви чланови групе понуђача. 
� Овим споразумом, могу бити уређена и друга питања, ако то наручилац одреди конкурсном документацијом.  

Када понуђач наступа самостално, тада прецртава овај образац и тако прецратн потписује и оверава 
печатом.  
        
                                                                                                                   Носилац посла: 
 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
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ПРИЛОГ 10 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  

о извођењу радова по предмету:  
Реконструкција и доградња простора ресторана у оквиру четвртог павиљона  

Студентског центра у Крагујевцу 
 
Уговорне стране: 

1. Студентски центар у Крагујевцу ул Радоја Домановића бр. 1, матични број 07151578, ПИБ 101509490, 
рачун бр. 840-233661-67 код Управе за трезор у Крагујевцу коју заступа директор др Млађан Димитријевић, 
у даљем тексту: Наручилац и 

 
2. ________________ из _________ ул. ____________ бр.___, матични број _________, ПИБ ____________, 

текући рачун бр.___________ банка _________, кога заступа директор _________________, у даљем тексту: 
Добављач 

 
� Попуњава извођач који наступа самостално, извођач који наступа са подизвођачима и овлашћени 

члан групе понуђача. 
Добављач ће део уговорених обавеза  реализовати  преко подизвођача: 
 
1. ______________________________________________, са седиштем___________________________, 
ПИБ________________, матични број____________________. 
 
2.______________________________________________, са седиштем___________________________, 
ПИБ________________, матични број____________________. 
 

� Уколико има више подизвођача, прилагодити броју подизвођача. 
� Уколико извођач наступа самостално не попуњавати. 

 
    Односно у групи понуђача коју чине: 
1.______________________________________________, са седиштем___________________________, 
ПИБ________________, матични број____________________. 
 
2.______________________________________________, са седиштем___________________________, 
ПИБ________________, матични број____________________. 
 

� Уколико има више учесника, прилагодити броју учесника групе понуђача. 
� Уколико извођач наступа самостално не попуњавати. 

 
      Уговорне стране закључиле су дана _______________ године предметни уговор, где сагласно констатују: 

� да је Наручилац, на основу чл. 32. и 60. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) позвао понуђаче да доставе понуде у отвореном поступку јавне набавке, по предмету 
набавка радова бр. Д-01/20. 

� да је Добављач доставио понуду бр. _____ од ____________ која у потпуности испуњава законске услове и 
услове из конкурсне документације, а која се налази у прилогу овог Уговора и његов је саставни део. 

� да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15) донео Одлуку о додели уговора број _____ од ____________ године и за набавку радова који 
су предмет овог уговора, изабрао Добављача ________________________ из ______________, који ће 
предметну набавку реализовати________________ (самостално /преко подизвођача /у групи понуђача). 

Предметна јавна набавка радова планирана је Програмом расподеле инвестиционих средстава Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за 2020. годину, број број 451-02-00650/2/2020-17 од 
04.02.2020. године. године у оквиру Програма 2007 - Подршка у образовању ученика и студената, Програмска 
активност 0005 – Модернизација инфраструктуре установа студентског стандарда, економска класификација 511 – 
зграде и грађевински објекти, у сврху реализације пројекта – програмске позиције: „Реконструкција и доградња 
ресторана у оквиру павиљона СЦ“; и планским актима Студентског центра у Крагујевцу и то: Финансијским планом за 
2020. год. бр. 120 од 14.01.2020. године,  Другим ребалансом Финансијског плана бр. 1757 од 22.05.2020. године,  Планом 
набавки за 2020. год. бр. 61 од 22.01.2020. године и Изменама и допунама плана набавке бр. 258 од 22.05.2020. године, 
под редним бројем 1.3.1. 
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Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци, биће уговорене у складу са прописима којима се 

уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. 
 
                                                                                Предмет Уговора 

Члан 1. 
Предмет уговора је извођење радова који подразумевају реконструкцију и доградњу простора ресторана у 

оквиру четвртог павиљона Студентског центра у Крагујевцу и  ближе су одређен прихваћеном понудом Добављача 
број ______ од _______________  године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора. 

Ради извршења предметних радова који су по свакој позицији дефинисани у техничкој спецификацији која је 
у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део, Добављач се обавезује да обезбеди радну снагу, грађевински, 
водоводни, електро и други потребан материјал, опрему, машине и алате, да изведе предметне радове и изврши 
све друге обавезе неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора, а у свему у складу са 
позитивним прописима, стандардима и нормативима за ову врсту радова и правилима струке. 
       У цену радова су урачунати: набавка, транспорт, испорука и уградња свог потребног материјала и опреме. 

 
Вредност радова - цена 

Члан 2. 
         Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ________________  динара без 
ПДВ-а, односно ____________________  динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене 
понуде Добављача број _____ од ________________ године. 
          Уговорена цена радова је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на 
основу којих је одређена. 
         Осим вредности радова, добара и услуга неопходних за извршење предметног Уговора, ценом радова 
обухваћени су и трошкови организације места извођења радова, осигурања и сви остали зависни, односно пратећи 
трошкови Добављача, неопходни за извршење уговорених радова у целости.  
          У цену су урачунати и трошкови враћања места извођења радова у првобитно стање, а то су трошкови на име 
грађевинских, молерских и других зависних и неопходних радова који место извођења радова доводе у првобитно 
стања. 
            Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. 
            Рок важења понуде из дате понуде Добављача, износи ____________ дана од дана отварања понуда.  
 

Услови и начин плаћања 
Члан 3. 

              Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана од дана службеног 
пријема исправног рачуна, уредно регистрованог у ЦРФ од стране Добављача, а после достављених привремених 
или окончане оверене ситуације. Ситуације морају бити сачињене: на основу оверене грађевинске књиге изведених 
радова Добављача, потписане од стране стручног надзора и инвеститора и на основу јединичних цена из преузете 
спецификације предмета набавке и понуде Добављача бр. _______ од ____________ године.  

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део 
ситуације.  

Добављач је сагласан и прихвата да се динамика уплате средстава из дате понуде Добављача, у случају 
нередовног прилива или недостатка средстава за реализацију уговорених обавеза у датом року плаћања,  усклађује 
са ликвидним могућностима Наручиоца. 
            Комплетну документацију неопходну за оверу привремене/их и окончане ситуације: листове грађевинске 
књиге, одговарајуће сертификате и атесте за уграђени материјал и другу документацију, Добављач доставља 
стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна. У супротном неће се извршити 
плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права приговора.  

 
Рок за извођење радова 

Члан 4. 
           Добављач је сагласан да на основу овог Уговора и у свему под условима из дате понуде бр. _____ од 
___________ године, којом је преузео извођење радова из члана 1. овог Уговора, почетак извођења предметних 
радова (увођење у посао), усагласи са Наручиоцем.  
           Добављач се обавезује да уговорене радове изведе у складу са датом понудом број _____ од ___________ 
године, у року од _________________________ календарских дана  од тренутка увођења у посао, и то у свему према 
приложеном динамичком плану - плану реализације. 
          Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао 
извршено испуњењем свих наведених услова: 
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- да је Наручилац предао Добављачу техничку документацију, спецификацију;  
- да је Наручилац обезбедио Добављачу несметан прилаз месту извођења радова; 
Под роком завршетка радова сматра се датум када је извршена записничка примопредаја радова и достављена 

окончана ситуација оверена од стране надзора и Наручиоца. 
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  
        Максималан рок за извођење уговорених радова је 60 календарских дана од тренутка увођења у посао.  
 

Члан 5. 
           Рок за извођење радова се продужава на захтев Добављача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Добављача; 
- у случају елементарних непогода и дејства више силе; 
- у случају измене техничке документације - спецификације по налогу Наручиоца; 
Добављач је у обавези да писани захтев за продужење рока извођења радова, на који је писану сагласност 

дало лице за вршење стручног надзора, достави Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околност/и које 
утичу на уговорену динамику извођења радова. 

О продужењу рока за извођење радова Наручилац и Добављач ће се сагласити у форми Анекса овог 
Уговора. 

У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику за извођење радова, обавезан је да уведе у рад 
више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Добављач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због 
околности које су настале у време доцње. 

 
Уговорна казна 

Члан 6. 
Уколико Добављач из разлога за које је сам одговоран не заврши и преда радове који су предмет овог 

уговора у уговореном року, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну у висини 0,2% од укупно уговорене цене 
радова за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може прећи 5 % укупно уговорене цене радова. 

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Добављача, умањењем 
рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Право Наручиоца да наплати уговорну казну не искључује његово право да захтева од Добављача 
накнаду штете ако му је радњама или пропуштањем Добављача штета причињена. 
 

Обавезе Добављача 
Члан 7. 

Добављач се обавезује да уговорене радове изведе у свему у складу са позитивним прописима, 
техничком документацијом – спецификацијом, овим Уговором и налозима Наручиоца, као и да исте по завршетку 
преда Наручиоцу. 

Добављач се обавезује: 
1. Да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног/их извођача радова.   
2. Да означи место извођења радова у складу са прописима. 
3. Да се строго придржава прописа и мера заштите на раду, безбедности и здравља на раду и да предвиди 

све мере заштите на раду при монтажи и коришћењу опреме и инсталација.  
4. Да уграђује материјал који одговара важећим стандардима (СРПС или другом у Реп. Србији прихваћеном 

стандарду), прегледан и снабдевен атестом овлашћених органа (на српском језику). 
5. Да све радове, по позицијама дефинисаним у техничкој спецификацији, изведе безусловно стручно, 

прецизно и квалитетно, у свему према датим техничким условима и техничким прописима ЈУС/СРПС и 
упутствима Надзорног органа (осим уколико у дотичној позицији није другачије условљено). Сви радови 
треба да буду изведени по важећим стандардима и правилницима, цене треба да садрже све радне 
операције, утрошак материјала, помоћни алат који прописују припадајући „Нормативи и стандарди рада у 
грађевинарству“. Сав испоручен и уграђен материјал мора да одговара СРПС стандардима или другом у 
Србији прихваћеном стандарду и мора бити атестиран. 

6. Добављач сам организује обезбеђење материјала и алата за време одвијања радова. 
7. Да благовремено предузима све мере у циљу очувања безбедности свих лица и ствари на месту извођења 

радова, складишта свог материјала и опреме, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према 
државним органима, што се тиче прописа о безбедности, заштити животне средине и радно-правних 
прописа за време укупног трајања извођења радова, све до предаје радова Наручиоцу.  

8. Да уредно води сву грађевинску документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије. 
9. Да омогући несметано вршење стручног надзора. 
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10. Да поступи по примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, о 

свом трошку, изврши поправку или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног 
материјала, или убрза извођења радова уколико је у доцњи у погледу уговорених рокова. 

11. Да организује обезбеђење, чување и смештај алата и материјала за време одвијања радова и неопходне 
прикључке за несметано функционисање градилишта. 

12. Да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање 
трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику. 

13. Да обезбеди довољну радну снагу на месту извођења радова и о свом трошку запосленима  обезбеди 
смештај и исхрану.  

14. Да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у 
уговореном року и да у уговорном року обезбеди благовремену испоруку  материјала/опреме потребне за 
извођење овим Уговором преузетих радова. 

15. Да  у предметној пословној сарадњи и извршењу радова, поштује све норме и стандарде везане за 
безбедност и здравље корисника, заштиту животне средине и енергетску ефикасност. 

16. Да поштује све техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да води рачуна да 
техничка решења буду приступачна за све кориснике. 

17. Добављач је обавезан да поштује кућни ред наручиоца и да за све време трајања радова, води рачуна и 
континуирано ради на неутралисању ризика по безбедност запослених и корисника, имајући у виду да се 
предметни радови изводе на локацији студентског дома „Вита Јанић“ (у непосредној близини улаза у 
павиљон), као и да за време извођења тих радова установа треба неометано да обавља своју делатност, 
пружања услуга исхране и смештаја корисника. 

18. Да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала и да отклањању недостатака у 
гарантном року приступи најкасније у року од 24 часа од пријема пријаве. 

19. Да по изведеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову 
примопредају, као и да припреми сву потребну документацију за технички пријем радова од стране 
надлежних органа. 

20. Да након завршетка радова место извођења радова врати у првобитно стање и испразни место извођења 
радова од лица и ствари;  

 
Обавезе Наручиоца 

Члан 8. 
             Наручилац се обавезује да Добављачу плати уговорену цену предметних радова под условима и на начин 
одређен чланом 2. и 3. овог Уговора и да од Добављача, по завршетку радова прими наведене радове. 
            Наручилац се обавезује да уведе Добављача у посао и обезбеди му несметан прилаз месту извођења 
радова.  
            Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем обавеза Добављача преузетих датом 
понудом број ______ од _________________ године и овим Уговором. 
           Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са 
стручним надзором и Добављачем. 

 
Осигурање и финансијско обезбеђење 

Члан 9. 
    Средства осигурања и финансијског обезбеђења које је Добављач у обавези да обезбеди у корист 
Наручиоца су: 
- Банкарска гаранција за озбиљност понуде, оригинал безусловна и наплатива на први позив, без приговора и 

ослобођена било каквих одбитака, трошкова, пореза, такси, односно било које врсте намета од стране државних 
органа, као и било којих додатака са стране банке за трошкове преноса новчаних средстава по наручиоца, са 
роком важности минимум 90 дана од датума отварања понуда односно до истека рока важности понуде), у 
износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а, којом се гарантује да ће наручиоцу платити укупан износ по 
пријему првог позива Наручиоца у писменој форми и изјаве у којој се наводи да је: 

o понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца; 
o понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране наручиоца као 

најповољнија, одбио да потпише уговор, сходно условима из понуде; 
o понуђач није успео или је одбио да достави тражену полису осигурања од професионалне 

одговорности. 
Понуда ће се сматрати неприхватљивом, уколико банкарска гаранција не садржи све напред наведене 

елементе. 
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном 

достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и полисе осигурања од професионалне одговорности. 
- Банкарска гаранција за добро извршење посла, оригинал, безусловна, наплатива на први позив и без 
приговора, у висини од најмање 10 % од уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности најмање 5 (пет) дана 
дуже од техничког пријема објекта од стране надлежног органа, коју Добављач предаје у тренутку закључења 
уговора. 
- Банкарска гаранција за отклањање грешака и недостатака у гарантном року, оригинал, безусловна, наплатива 
на први позив и без приговора, у висини од најмање од 5% од уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности 
5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока, коју Добављач предаје приликом техничког пријема изведених 
радова. 

Банкарске гаранције морају бити са клаузулама: безусловне, наплативе на први позив, без приговора и 
ослобођене било каквих одбитака, трошкова, пореза, такси, односно било које врсте намета од стране државних 
органа, као и било којих додатака са стране банке за трошкове преноса новчаних средстава по Наручиоца.  

Банкарска гаранција за озбиљност понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења овог уговора, 
даном достављања банкарске гаранције за добро извршење посла и полисе осигурања од професионалне 
одговорности. 

Уколико Добављач приликом потписивања овог Уговора не достави банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, Уговор се закључује са одложним условом и почиње да се примењује од дана предаје банкарских 
гаранција, а тај одложни услов не може бити дужи од 10 (десет) дана од дана потписивања овог Уговора. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико понуђач не буде извршавао своје уговорне 
обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Добављач је дужан да оригинале банкарских гаранција достави у складу са одредбама овог Уговора. 
Банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио 
Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

У случају подношења заједничке понуде, средства обезбеђења доставља Добављач који је у 
Споразуму о заједничкој понуди одређен као Добављач који ће у име групе понуђача дати средства финансијског 
обезбеђења. 

Наручилац има право да реализује банкарску гаранцију за отклањање грешака и недостатака у 
гарантном року уколико Добављач на писани захтев Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу 
радова, у року од 24 часа од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет материјала и 
извођења са захтевима Наручиоца.  

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним 
ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника. 

 
Осигурање  
Члан 10. 

Добављач се обавезује да Наручиоцу достави – преда, полису осигурања од професионалне 
одговорности, у складу са законом и важећим Правилником о условима осигурања од професионалне одговорности. 
Добављач се обавезује да све време обављања уговорених послова буде осигуран од професионалне 
одговорности. 
       Уколико Добављач не достави полису осигурања од професионалне одговорности у року из става 1. 
овог члана, Наручилац може да активира и наплати банкарску гаранцију за озбиљност понуде и једнострано раскине 
уговор. 

Добављач је обавезан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ, одн. 
благовремено и одговорно преузме све обавезе везане за осигурање места извођења радова, осигурање од 
одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до 
предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, односно обезбеди полисе осигурања у складу 
са законом, важећим правилником о професионалној одговорности за извођење радова и конкурсном 
документацијом. 

Добављач и Наручилац сагласни су да Наручилац неће бити одговоран за било какву штету нанету 
трећим лицима. 

У случају подношења заједничке понуде, полису осигурања доставља Добављач који је у Споразуму о 
заједничкој понуди одређен као Добављач који ће у име групе понуђача дати полису осигурања. 
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Гарантни рок 

Члан 11. 
Гарантни рок за изведене радове из дате понуде Добављача број _______ од ___________  износи 

_________________ од дана техничког пријема предметних радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и 
материјал је у складу са условима произвођача, и  тече од датума техничког пријема. 

За време трајања гарантног периода Добављач је дужан да на сваки писани позив Наручиоца отклони 
о свом трошку све недостатке на изведеним радовима који су резултат лошег материјала или изведених радова, 
укључујући и накнаду штете коју би због тога Наручилац претрпео. 

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 (двадесетчетири) месеци, од дана 
техничког пријема предметних радова 

 
Извођење уговорених радова 

Члан 12. 
За сав уграђени материјал Добављач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по 

важећим прописима и мерама за предметне радове у свему у складу са техничком документацијом - 
спецификацијом радова преузетих понудом број ____ од ___________________. године. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким 
прописима, одбиће га и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за 
контролу квалитета. 

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Добављач је 
одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност лица или објекта, 
Наручилац има право да тражи да Добављач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у 
складу са техничком документацијом - спецификацијом и уговорним одредбама. Уколико Добављач у одређеном 
року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Добављача по овом 
уговору. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са позитивним прописима о 
планирању и изградњи.   

 
Члан 13. 

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове 
изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

Добављач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим 
понуђачима из групе понуђача. 

 
Члан 14. 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова 
Добављач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. Само уз 
претходну писану сагласност Наручиоца, Добављач може да мења обим уговорених радова и изводи вишкове 
радова. 

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Добављач ће извести вишак радова.      
Јединичне цене за све позиције из техничке документације – спецификације прихваћене понуде Добављача бр. 
_____ од __________________ године, за које се утврди постојање вишка радова, остају фиксне и непроменљиве. 

 
Члан 15. 

Добављач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести 
хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта, места извођења радова или 
за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, 
који се нису могли предвидети у току израде техничке документације – спецификације.   

Добављач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана о 
томе обавесте Наручиоца. 

Наручилац може раскинути овај Уговор уколико би услед тих радова цена морала бити знатно 
повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Добављача.  

Добављач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове хитних непредвиђених 
радова.  

 
 
 



Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 

Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Конкурсна документација за  
јавну набавку у отвореном поступку набавке радова 

 бр. Д-01/20 
 

Предмет: Реконструкција и доградња 
простора ресторана у оквиру четвртог павиљона 

Студентског центра у Крагујевцу 
 

Страна  
95 од 107 

 
Члан 16. 

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора, те уколико 
Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.  

Фактички обављени накнадни радови, без сагласности Наручиоца и писмено закљученог уговора су 
правно неважећи. 

Примопредаја изведених радова 
Члан 17. 

Добављач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка 
радова уписује се у грађевински дневник. 

Примопредаја радова се врши комисијски на дан завршетка радова, уз обавезу Добављача да писмено 
најави примопредају радова Наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана пре завршетка радова. 

Комисију за примопредају и коначни обрачун изведених радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 
1 (један) представник Добављача, уз обавезно присуство стручног надзора. 

Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова. 
Добављач је дужан да приликом примопредаје радова, преда Наручиоцу попуњене одговарајуће 

табеле свих уграђених материјала у 3 (три) примерка са приложеним атестима, пројекте изведених радова у два 
примерка, као и сву осталу документацију неопходну за технички пријем радова од стране надлежног органа. 

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и 
предаје радова, Добављач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Добављач не почне да отклања у 
року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом 
извођачу, на рачун Добављача. 

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним 
ценама и са пажњом доброг привредника.  

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Добављача примити на коришћење изведене 
радове. 

 
Коначни обрачун 

Члан 18. 
Коначне вредност изведених радова по овом Уговору утврђује комисија на основу стварно изведених 

радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из спецификације 
предмета набавке и дате понуде  број _____ од ______________ године, које су фиксне и непроменљиве.  

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 
Окончана ситуација за изведене радове се испоставља најкасније на дан примопредаје предметних 

радова. 
Раскид Уговора 

Члан 19. 
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико изведени радови не одговарају 

прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Добављача, а Добављач није 
поступио по примедбама стручног надзора. 

Наручилац може једнострано раскинути овај Уговор у случају да се на основу грађевинског дневника 
утврди да Добављач касни са извођењем радова дуже од 10 календарских дана као и ако Добављач не изводи 
радове у складу са техничком документацијом - спецификацијом или из неоправданих разлога прекине са 
извођењем радова. 

Наручилац може једнострано раскинути Уговор и у случају недостатка средстава за његову 
реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог 
Уговора, заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у 
складу са овим Уговором. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој 
уговорној страни. 

У случају раскида Уговора Добављач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, 
као и да Наручиоцу преда пројекат изведених радова. 

 
Члан 20. 

             Комуникација Наручиоца и Добављача у вези примене одредби овог уговора вршиће се у складу са 
одредбама члана 20. Закона о јавним набавкма, путем контакта садржаних у документацији Добављача и 
Наручиоца у предметном поступку набавке (адреса, е-маил адреса, бр.тел./факса).  
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           У случају промене података у току трајања овог уговора, уговорне стране дужне су да без одлагања једна 
другу о томе обавесте у законом прописаној форми.  

  
Члан 21. 

        Наручилац и Добављач су у обавези да се у поступку обраде података о личности по овом уговору и 
документацији која прати овај уговор, придржавају одредби Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, 
број 87/2018). 

Члан 22. 

    Наручилац и Добављач су у обавези да: 
 
- све податке о финансијском, правном, техничком и технолошком знању, као и било који други податак који 

сазнају из документације и разговора са овлашћеним представницима сматрају поверљивим; 
- да информације везане за обављање поверених послова неће чинити јавним или на било који други начин 

доступним трећим лицима без међусобне сагласности овлашћених представника. 
 

Прелазне и завршне одредбе  

Члан 23. 
           За све што овим Уговором није посебно дефинисано примењују се одредбе Закона о облигационим односима 
и одредбе Закона о планирању и изградњи.  

 
Члан 24. 

       Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
  Понуда Добављача бр. ____ од  ________________. године; 

- Техничка документација – спецификација предметних радова преузетих Понудом број ______ од 
_________________. године; 

- Динамички план; 
- Остала конкурсна документација 

 
Члан 25. 

           Све евентуалне спорове по овом Уговору, уговорне стране ће решавати споразумно, тумачењем одредби 
овог Уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације, садржаја изјава и других доказа које је Добављач 
доставио уз понуду број ____ од ________________. године.  
           Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, уговарају надлежност Привредног суда у 
Крагујевцу.  

 
Члан 26. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања и овере од Наручиоца и Добављача.  
 

Члан 27. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) 

примерка. 
 
 
 
Добављач                                                                                                                     Наручилац  
__________________ 
__________________                                                 Студентски центар Крагујевац 

директор 
______________________ 
др Млађан Димитријевић 
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ПРИЛОГ 11 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
Пословно име (назив) понуђача: _________________________ Текући рачун понуђача са седиштем банке 
______________________________________________________ код које се води: __________________________ 
Адреса:  ______________________________________________  _________________________________________ 
Телефон: ____________________________________________ ПИБ:  ___________________________________ 
Факс:  ________________________________________________ Матични број:  ____________________________ 
 Шифра делатности:  _______________________ 
 
Предмет ЈН 

(назив 
/опис) 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са   
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

Остало 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 7 

       
УКУПНО:   

 
  

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
   

� У колони 1. уписати назив добра које је предмет набавке; 
� У колони 2. уписати количину за сваки тражени предмет јавне набавке; 
� у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
� у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
� у колони 5. уписати укупну цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене 
у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

� у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то 
тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

� Уколико је предмет јавне набавке има још трошкова, исти се уписују  у колону  „остали трошкови“ у коју 
би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове.  
Напомена: У складу са чланом 12. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гласник РС, бр. 86/15 
и 41/19 елементи понуђене цене (структура цене) које попуњава понуђач, садржани су у обрасцу спецификације 
предмета набавке, тако да у конкретном случају понуђач није у обавези да попуњава дат образац 
структуре понуђене цене. 

 
 

 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
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ПРИЛОГ 12 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 15. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гласник РС, бр. 86/15 и 41/19) достављамо укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде:  

Ред. Бр. Врста трошкова Јединична цена 
 

Укупан износ 
 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

Укупан износ трошкова у динарима без ПДВ-а:  

Укупан износ трошкова у динарима са ПДВ-ом  

Словима: 
 
� Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Понуђач 

не мора да потпише и овери образац трошкова понуде, нити тај образац, иако је саставни део конкурсне 
документације мора да достави наручиоцу. Уколико понуђач то не учини његова понуда неће бити одбијена 
и у том случају наручилац неће имати обавезу да понуђачу плаћа трошкове под законом прописаним 
условима.  

� Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова (регулисано чланом 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 
14/15 и 68/15). 

� Уколико је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан 
да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела и то ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца, као и трошкове прибављања средства финансијског обезбеђења, под условом 
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
 
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ПОНУЂАЧА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
 
 

 



Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 

Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Конкурсна документација за  
јавну набавку у отвореном поступку набавке радова 

 бр. Д-01/20 
 

Предмет: Реконструкција и доградња 
простора ресторана у оквиру четвртог павиљона 

Студентског центра у Крагујевцу 
 

Страна  
99 од 107 

 
ПРИЛОГ 13 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гласник РС, бр. 86/15 и 41/19):  
Пословно име (назив) понуђача  
Адреса и седиште понуђача  
Одговорно лице понуђача 
(потписник уговора - лице овлашћено за 
заступање - уписано у регистар надлежног 
органа за регистрацију – АПР) 

 

Лице за контакт  
Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ -  
потврђујемо да прихватамо и испуњавамо све услове за учешће у поступку предметне јавне набавке и дајемо 
следећу 

ИЗЈАВУ 
Изјављујемо изричито, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуду за учешће у 

предметном поступку јавне набавке подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 

Ова Изјава саставни је део понуде коју достављамо наручиоцу ради учешћа у предметном поступку јавне 
набавке. 
   

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
ПОНУЂАЧА 

   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
 

Напомена наручиоца: 
� Изјаву потписују и својим печатом оверавају овлашћена лица уписана у регистар надлежног органа за 

регистрацију привредних субјеката. 
� Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом тог понуђача и у том случају образац изјаве копира се у 
потребном броју примерака.  

 У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције (члан 27. Закона). 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 о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15). 



Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 

Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Конкурсна документација за  
јавну набавку у отвореном поступку набавке радова 

 бр. Д-01/20 
 

Предмет: Реконструкција и доградња 
простора ресторана у оквиру четвртог павиљона 

Студентског центра у Крагујевцу 
 

Страна  
100 од 107 

 
ПРИЛОГ 14 

  
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

(доказ о испуњености обавезног услова, члан 75. став 2. Закона о јавним набавкама  
(''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 

6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова (Сл.гласник РС, бр. 86/15 и 41/19):   
Пословно име (назив) понуђача  
Адреса и седиште понуђача  
Одговорно лице понуђача 
(потписник уговора - лице овлашћено за заступање - 
уписано у регистар надлежног органа за регистрацију 
– АПР) 

 

Лице за контакт  
Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ  
изричито потврђујемо да прихватамо и испуњавамо све услове за учешће у поступку предметне јавне набавке и 
дајемо следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
Изјављујемо изричито, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо при састављању ове 

понуде за учешће у предметном поступку јавне набавке, поштовали све обавезе које произлазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

Ова Изјава саставни је део понуде коју достављамо наручиоцу ради учешћа у предметном поступку јавне 
набвке, а којом доказујемо и испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне набавке, прописаног 
чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

 
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ПОНУЂАЧА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
 

 
Напомена наручиоца: 

� Изјаву потписују и својим печатом оверавају овлашћена лица уписана у регистар надлежног органа за 
регистрацију привредних субјеката. 

� Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом тог понуђача и у том случају образац изјаве копира се у 
потребном броју примерака.  



Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 

Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Конкурсна документација за  
јавну набавку у отвореном поступку набавке радова 

 бр. Д-01/20 
 

Предмет: Реконструкција и доградња 
простора ресторана у оквиру четвртог павиљона 

Студентског центра у Крагујевцу 
 

Страна  
101 од 107 

 
ПРИЛОГ 15 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ O БИТНИМ ЗАХТЕВИМА И НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 
На основу члана 74. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15):  
 

Пословно име (назив) понуђача  
Адреса и седиште понуђача  
Одговорно лице понуђача 
(потписник уговора - лице овлашћено за заступање - 
уписано у регистар надлежног органа за регистрацију 
– АПР) 

 

Лице за контакт  
Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ  
изричито потврђујемо да прихватамо и испуњавамо све услове за учешће у поступку предметне јавне набавке и 
дајемо следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
Изјављујемо изричито, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо у свему доследно 

примењивати и придржавати се  битних захтева који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се 
односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса.  

Такође изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да накнаду за коришћење 
патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

Ова Изјава саставни је део понуде коју достављамо наручиоцу ради учешћа у предметном поступку јавне 
набвке, а којом доказујемо испуњеност услова за учешће у поступку предметне набавке, прописаног чланом 74. 
Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

 
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ПОНУЂАЧА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
 

 
Напомена наручиоца: 
 

� Изјаву потписују и својим печатом оверавају овлашћена лица уписана у регистар надлежног органа за 
регистрацију привредних субјеката. 

� Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом тог понуђача и у том случају образац изјаве копира се у 
потребном броју примерака.  



Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 

Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Конкурсна документација за  
јавну набавку у отвореном поступку набавке радова 

 бр. Д-01/20 
 

Предмет: Реконструкција и доградња 
простора ресторана у оквиру четвртог павиљона 

Студентског центра у Крагујевцу 
 

Страна  
102 од 107 

 
 

ПРИЛОГ 16 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈЕ 
(МЕСТА ИЗВОЂЕЊА ПРЕДМЕТНИХ РАДОВА) 

 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо посетили локацију, одн. 
место извођења предметних радова и стекли увид у све информације и елементе неопходне за припрему понуде 
према задатим условима из техничке спецификације предмета набавке и конкурсне документације наручиоца.  

 
Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима везаним за извођење предметних радова и сходно 

извршење и реализацију предметне набавке радова у целини, као и да ти услови, сада видљиви, не могу бити основ 
за било какве накнадне промене у цени.  

 
НАПОМЕНА: 
 

� Изјаву потписују и својим печатом оверавају овлашћена лица уписана у регистар надлежног органа за 
регистрацију привредних субјеката. 

 
� Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом тог понуђача и у том случају образац изјаве копира се у 
потребном броју примерака.  
 

� Понуђач је у обавези да ову Изјаву о обиласку просторија наручиоца,  оверену и попуњену од стране наручиоца, 
достави уз понуду. 
 

�  У колико понуђач не посети локацију  (местоизвођења предметних радова)  сматраће се да у потпуности 
прихвата стање на терену, без права на евентуалне касније примедбе. 
 

 
дана _______________________ године 
 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
 
 

 
Потврђујем да је __________________________________________________________________________________,  
  (име и презиме представника понуђача ) 
 
дана ____________________ године извршио обилазак локације наручиоца (места извођења радова која су предмет 
набавке). 

 
  Наручилац 
   
   

ПОТПИС  
 М. П (представника наручиоца) 

 
 



Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 

Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Конкурсна документација за  
јавну набавку у отвореном поступку набавке радова 

 бр. Д-01/20 
 

Предмет: Реконструкција и доградња 
простора ресторана у оквиру четвртог павиљона 

Студентског центра у Крагујевцу 
 

Страна  
103 од 107 

 
 

ПРИЛОГ 17 

 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ (ИЗВОЂАЧУ), КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР. Д-01/20  
 

Ред. 
бр. Име и презиме Број лиценце 

Основ ангажовања: 
1. Запослен код понуђача 

2. Ангажован уговором 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
ПОНУЂАЧА 

   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
 

 
 

 
Напомена наручиоца:  
 
� Образац копирати у довољном броју примерака уколико има више од 5 ангажованих одговорних извођача 

радова. На другом примерку, почети са уписивањем редног броја 6. за првог одговорног извођача радова. 
 
� Последњу колону ,,Основ ангажовања,, попунити тако што се за запослене уписује број "1", а за ангажоване 

уговором – број "2".  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 

Седиште:  34000 Крагујевац,  
 Радоја Домановића бр.1 
Матични бр.: 07151578 
ПИБ:  101509490 
Текучи рачун: 840-233661-67 код  
 Управе за трезор Крагујевац 
Тел./Фаx.:  034/336-065 и 370-036 
Интернет:  www.studentskicentar-kg.rs/nabavke 

Е-маил:  nabavke@studentskicentar-kg.rs 

Конкурсна документација за  
јавну набавку у отвореном поступку набавке радова 

 бр. Д-01/20 
 

Предмет: Реконструкција и доградња 
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ПРИЛОГ 18 
 

 

 

 
 
 

ОБРАЗАЦ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ПО ЕЛЕМЕНТИМА КРИТЕРИЈУМА 
 

КРИТЕРИЈУМИ И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА 
   

 
I 

 
 
 
У складу са чланом 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 
понуде ће бити оцењиване на основу критеријума најнижа понуђена цена.  

 
 

II 
Елемент критеријума на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са истом понуђеном ценом је дужи рок важења понуде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 



Наручилац: 
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ПРИЛОГ 19 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА 
 

На основу члана 61. став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  
Пословно име (назив) понуђача  
Адреса и седиште понуђача  
Одговорно лице понуђача 
(потписник уговора - лице овлашћено за заступање - 
уписано у регистар надлежног органа за регистрацију 
– АПР) 

 

Лице за контакт  
Матични број  
Порески идентификациони број - ПИБ  
изричито потврђујемо да прихватамо и испуњавамо све услове за учешће у поступку предметне јавне набавке и 
дајемо следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
Изјављујемо изричито, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо уколико нам буде 

додељен уговор у поступку предметне јавне набавке радова бр. Д-01/20, под називом: Реконструкција и доградња 
простора ресторана у оквиру четвртог павиљона Студентског центра у Крагујевцу, доставити полису осигурања у 
складу са законом, важећим правилником о професионалној одговорности за извођење радова и захтевима 
прописаним конкурсном документацијом наручиоца.  

 
Ова Изјава саставни је део понуде коју достављамо наручиоцу ради учешћа у предметном поступку јавне 

набвке, а којом доказујемо испуњеност услова за учешће у поступку предметне набавке прописаног конкурсном 
документацијом наручиоца у смислу члана 61. став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 
14/15 и 68/15).  

 
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

ПОНУЂАЧА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
 

 
Напомена наручиоца: 

� Изјаву потписују и својим печатом оверавају овлашћена лица уписана у регистар надлежног органа за 
регистрацију привредних субјеката. 

� Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), полису осигурања доставља Добављач који је 
у Споразуму о заједничкој понуди одређен као Добављач који ће у име групе понуђача дати полису 
осигурања. 
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ПРИЛОГ 20 

 
 

ПУНОМОЋЈЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 
 
 
 

 ___________________________________________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 
из _________________________________ ул. ____________________________________________________________ 
 
бр. л.к. ________________________________________________________________________ овлашћује се да у име  
 
__________________________________________________________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача) 
 
 

учествује у поступку отварања понуда за предметну јавну набавку и да без ограничења предузима све радње 
прописане законом. 
 
 Пуномоћје важи до окончања поступка наведене и напред насловљене јавне набавке и у друге сврхе 
се не може користити. 
 
 
 
дана __________________2020. године 
 
 
 

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
 
 

 
Напомена:  
 

� Сагласно члану 103. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у 
поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.  

� Представник понуђача, оригинал пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда за предметну набавку  
предаје комисији на дан отварања понуда - пре почетка отварања понуда.  

� Уколико на наведен начин не преда пуномоћје, представник понуђача у смисли одредби Закона о јавним 
набавкама, неће имати активну легитимацију за учешће у поступку већ само право да присуствује поступку 
отварања понуда.  

 
Пуномоћје достављено у оквиру запечаћене понуде не прихвата се. 

 
 

 
 
 
 



Наручилац: 

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ 
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Конкурсна документација за  
јавну набавку у поступку 

јавне набавке  мале вредности радова бр. 01/19 
 

Предмет: Уређење партера око новоизграђеног четвртог павиљона са адаптацијом главног 
канализационог прикључка Студентског центра у Крагујевцу 
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ПРИЛОГ 21 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН - ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Извођења радова бр. Д-01-20 по предмету: 

Реконструкција и доградња простора ресторана у оквиру четвртог павиљона Студентског центра у Крагујевцу  
ул. Радоја Домановића бр.1, 34000 Крагујевац 

 

1. месец 2. месец 3. месец 
Поз Опис радова 

Трајање 
(дана) I II III IV I II III IV I II III IV 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               
 
Напомена:  

� Понуђач даје свој динамички план реализације радова који су предмет јавне набавке у складу са понуђеним роком извођења радова.  
 

Датум:  ДОБАВЉАЧ 
  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
   
   

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 
 М. П (лице овлашћено за заступање  

уписано у регистар АПР-а) 
 
 

 


