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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.  Подаци о наручиоцу: 

Назив наручиоца:   Град Јагодина, Градска управа за друштвене делатности     . 

Адреса наручиоца:   Краља Петра I бр. 6, 35 000 Јагодина   . 

Матични број :   07115008    . 

ПИБ:   102904062      

Шифра делатности:  8411 - делатност државних органа    

Интернет страница наручиоца:   javne.nabavke.jagodina@gmail.com   . 

Врста наручиоца:  орган локалне самоуправе  . 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона 

о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон), и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење 

грађевинских радова. 

 

3.  Врста предмета јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.   55/19    су радови. 

  

4. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Резервисана јавна набавка 

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о 

јавним набавкама. 
 

6. Електронска лицитација 

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона. 

 

7.  Лице за контакт или служба 

Лице (или служба) за контакт:[ Гордана Петронијевић  ], 

е-mail адреса (или број факса): javne.nabavke.jagodina@gmail.com] 

 

8. Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора 

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од  25  дана, с тим што тај рок не 

може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.  

 

mailto:javne.nabavke.jagodina@gmail.com
mailto:javne.nabavke.jagodina@gmail.com
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

    1. Предмет јавне набавке 

 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:55/19  је извођење прве фазе 

грађевинских радова (груби грађевински радови) на  реконструкцији и доградњи Културног 

центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини . 

Назив и ознака из Општег речника набавки: 

- 45000000 – грађевински радови;  

- 45315100 – постављање електротехничке инсталације; 

- 45350000 – машинске инсталације.   

 

2.   Партије 

 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

1. Врста радова 

Радови на извођењу прве фазе грађевинских радова (груби грађевински радови) на  

реконструкцији и доградњи Културниг центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини, у складу са 

техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део 

Конкурсне документације. 

 

2. Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова  

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су поглављу XII.  

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ које садржи 

спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је 

потребно извршити.  

 

3. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност или 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

 

4. Рок за извођење радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 

од  240  (двестачетрдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача - извођача радова. 
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Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 

другачије није договорено. 
 

5. Обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију 

 

Наручилац ће омогућити обилазак локације (није обавезан услов) за  извођење радова и 

увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, 

која се подноси  дан пре намераваног обиласка локације. 

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца  

javne.nabavke.jagodina@gmail.com , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два 

дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за 

пријем понуда.   

Лице за контакт:  Гордана Петронијевић  телефон  035/8150508   . 

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду могу да изврше обилазак 

локације за  извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од 

стране Наручиоца. 

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну 

документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова 

и извршеном увиду у пројектну документацију (Поглавље XVII. Конкурсне документације). 

 

mailto:javne.nabavke.jagodina@gmail.com
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IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

OBJEKAT: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KULTURNOG CENTRA U JAGODINI 

(objekta broj 1 na kp br. 3839/3 KO Jagodina) na kp br. 3839/3 I 3839/4 KO Jagodina, klasif. broj 

objekta: 126101, kategorija objekta: V. 

 

PROJEKAT ARHITEKTURE 

 

TEHNIČKI OPIS 

1. KONCEPT 

Deo postojećeg objekta KULTURNOG CENTRA u Jagodini, koji obuhvata višenamensku dvoranu 

sa pripadajućim sadržajima, se rekonstruiše i uz isti se dograđuje novi objekat pozorišta. 

Objekat je bioskopsko-pozorišna sala izgrađen 60-tih godina prošlog veka. 

Projektom je predviđeno sledeće: 

- Delovi postojećeg objekta se uklanjaju (spoljna stepeništa i podrum - objekat br. 2); 

- Postojeći volumen dvorane-male sale se zadržava (uz potrebnu rekonstrukciju enterijera i postojeće 

scene); 

- Postojeći ulazni hol prizemlja se zadržava i na njega se nadovezuje novi; 

- Foaje postojećeg prizemlja na koti -0,90 m se preko otvorenog stepeništa povezuje sa 

novoizgrađenim foajeom na koti +0,68 m). Takođe iz postojećeg foajea se pristupa stepeništem u 

podrumsku prostoriju opšte namene; 

- Pristup gledalaca u do parternog gledališta se ostvaruje iz navedenog novog foajea, preko koga se 

putem otvorenog stepeništa, preko međusprata stiže do galerijskog gledališta. Na međuspratu se 

nalazi sanitarni blok za posetioce. 

- Dograđuje se nova višespratna dvorana pozorišta (scenska kula sa pripadajućim sadržajima, 

gledalište sa galerijom); 

- Dograđuje se nova podrumska etaža delom u funkciji pratećih sadržaja pozorišta, kao i mašinska 

prostorija. Ostvarena je veza starog i novog podruma. 

Na ovaj način se rekonstrukcijom postojećih i dogradnjom novih sadržaja dobije funkcionalno - 

tehnološki celovit i konstruktivno usklađen prostor, a prema vazećim tehničkim propisima i 

projektnom zadatku Investitora. 

Objekat je lociran na KP br. 3839/3 i 3839/4 KO Jagodina. Nalazi se u centralnom gradskom jezgru, 

orijentacije je po podužnoj osi dvorane severozapad-jugoistok. Projektom se zadržava glavni pešački 

ulaz iz ulice Kneginje Milice. Spratnost objekta Po+P+3. Teren je ravan. 

 

2. POSTOJEĆE STANJE 

Postojeći objekat lociran je u ulici Kneginje Milice u Jagodini odakle se i pristupa objektu. 

Građevinska linija je uvučena u odnosu na regulacionu liniju, pa je time objekat povučen u odnosu 

na susedne višespratne objekte u bloku. 

Korpus višenamenske dvorane je prizemni ali veće visine u odnosu na postojeći foaje. 

Podrumske etaže su delom pod objektom, a delom ispod zadnjeg platoa. Ostali delovi objekta su 

prizemni na nivou terena. 

Sa bočne, istočne strane od susednih objekata je odvojen širokim servisnim prolazom. 

Organizacija prostora unutar postojećeg objekta podređena je prvobitnoj nameni objekta. 

Dve osnovne zone formiraju se samom funkcijom objekta. Prizemlje sa ulazom, holom, pratećom 

garderobom i toaletima predstavlja vezni deo između prostora foajea dvorane i same dvorane u 

prizemlju namenjene, pored službene upotrebe, i povremenim javnim programima i posetama 

publike. Podrumske etaže su bile namenjene tehničkim prostorima kotlarnice i kuglane. 

Postojeća dvorana je svojom prvobitnom namenom zadovoljavala potrebe održavanja skupova, 

manjih priredbi sa izvođačima i bioskopskih predstava. Mala površina scenskog prostora, 
neodgovarajući kolski prilaz i nemogućnost manipulacije i skladištenja dekorske opreme, kao i 

nedostatak odgovarajuće opreme scenske tehnologije rasvete, mehanike i tona predstavljaju prepreku 

za bezbednu i profesionalnu tehničku organizaciju scenskih priredbi. Kada se tome pridoda i 
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ograničenost smeštaja umetničkih izvođača po postojećim garderobama jasno je da i sa strane 

organizacije umetničkih izvođača ima ogranicenja. 

Konstrukcija objekta je armirano-betonski skeletni sistem sa nosećim zidovima u pojedinim zonama, 

međuspratne tavanice armirano-betonske sitnorebraste sa serklažima. Noseći zidovi su od pune opeke 

debljine d=25-38 cm. Pregradni zidovi su od pune opeke na kant. Temelji su armirano-betonski samci 

sa veznim trakama. 

Grejanje objekta je delom vazduhom (dvorana), delom radijatorima (foaje). Objekat je povezan na 

infrastrukturnu gradsku mrežu (vodovod i kanalizacija, elektro i telekomunikaciona mreža).  
 

3. FUNKCIJA 

Projektom rekonstrukcije i dogradnje objekta Kulturnog centra predviđeni su potrebni prostorni i 

funkcionalno povezani sadržaji koji, zajedno sa predviđenom infrastrukturnom I tehnološkom 

opremom scenskih sistema, obezbeđuju bezbedan i savremen rad novoprojektovane pozorišne 

dvorane sa balkonskim delom gledališta. Sva mesta su sa odgovarajućim nadvišenjima koja 

omogućavaju pravilne vizure ka sceni. Povećanjem površina raspoloživog prostora holova I foajea, 

zajedno sa kapacitetom garderobe i broja toaleta, uvećan je standard posetilaca. 

Projektom se predviđa korišćenje centra i licima sa posebnim potrebama. 

Jedna od osnovnih namena dela objekta višenamenske dvorane je odvijanje scenskog programa kroz 

pozorišne i muzičke predstave i slične sadržine, za projektovani kapacitet dvorane,omogućeno je 

gostovanje profesionalnih pozorišnih kuća sa većim brojem umetničkih izvođača i zahtevnom 

dekorskom opremom. 

Projektom se predviđa mogućnost transformacije zone proscenijuma čime se mogu podržati različite 

konfiguracije i odnosi scena/gledalište, a samim tim i broj gledalaca. Ovakav pristup je otvoren i za 

druge programe. Kao posebna pogodnost za korisnika, pored navedenog baznog programa, 

omogućeno je i višenamensko korišćenje dvorane za druge kulturno- zabavne (horski, orkestarski, 

muzički programi), konferencijske (skupovi, zasedanja), komercijalne (prezentacije firmi i proizvoda) 

programe, filmske i druge projekcije. 

Funkcija objekta sagledana je kroz dve grupe prostora: 

1. prostor za publiku i 

2. prostor za izvođače sa pratećim sadržajima i prostor tehničkih sistema objekta. Prostori namenjeni 

publici 

- Prizemlje 

Javni prostori svojim položajem, orijentacijom i međusobnom povezanošću omogućavaju udobno, 

neometano i bezbedno kretanje i boravak publike u objektu. Ulazni prostor je sa jasnim naznakama 

orijentacije prema parteru gledališta, stepeništu ka foajeu balkona, kao i izlazu ka dvorištu. 

Biletarnica i garderoba publike su prateći sadržaji. U dvoranu se pristupa preko tri ulaza iz foajea koji 

se nastavljaju u bočne prolaze ka sedištima. Sedišta su postavljena u 16 redova u smaknutom poretku 

u najpovoljnijoj, centralnoj zoni partera koja sa podom u odgovarajućem nagibu obezbeđuju i 

neometane vizure ka sceni. Broj mesta u redu je 27/28, širina sedišta je 54 partera i proscenijuma 

moguće je, prema različitim programskim sadržajima, obezbediti i različit broj mesta za publiku 

(maksimalno 521 mesto). 

- Balkon 

Prilaz i grupisanje publike pre početka predstave, prema mestu sedenja na balkonu, odvija se na 

spratnom foajeu. Pored toga, spratni foaeje ima i ulogu okupljanja gledalaca tokom pauza, tematskih 

izložbi, promocija i sl. (prateći prostor su bife i toaleti. Sedišta su grupisana u 6 redova u centralnoj 

zoni kao u parteru, stepenasto denivelisanih sa odgovarajućim vizurama. Broj mesta u redu je 27-28. 

Sa mestima na levoj i desnoj strani ukupni kapacitet balkona je 177 mesta. 

Ukupni broj mesta u dvorani, prizemlje i balkon, je 615, odnosno opciono 698. 

- Prostori namenjeni izvođačima/tehničke prostorije 

Službeni ulaz je ostvaren preko ulaznog hola kroz središnji hodnik formiran između starog I novog 

objekta i razdvojen je od ulaza publike. Na taj način jasno su razdvojeni javni sadržaji objekta, 

namenjeni publici, od sadržaja koji su u službi višenamenske dvorane, interne prirode. 

Ova odvojena grupa prostora namenjena je pozorišnom ansamblu i pratećim službama za odvijanje 

složenog procesa izvođenja i pripreme repertoara. Kroz osnovne gabarite objekta (scenska kula) 
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obezbeđen je optimalni prostor za odvijanje procesa izvođenja predstava. Tu su smeštene garderobe 

umetnika, šminkernice, glumački salon, toaleti. Navedeni prostori su najkraće povezani sa scenom. U 

podrumu ovog dela objekta smešten je priručni magacin dekora povezan teretnom platformom sa 

scenom, kojem se pristupa rampom za utovar-istovar dekora. Klub I prateći prostori (toaleti) smešteni 

su na novoformiranom suterenskom prostoru ispod gledališnog prostora male sale, dok je sala za 

probe locirana na 2. spratu aneksa scenske kule. Potreban tehnički prostor za dimere je na višoj, 

potkrovnoj etaži, na nivou tehnološkog rosta. Pristup orkestarkoj jami je preko suterenske etaže gde 

je ujedno smešten i tehnički prostor klima uređaja. 

Za bezbedno funkcionisanje objekta projektovani su i odgovarajući putevi evakuacije u skladu sa 

kapacitetima (dvorana, scenski prostor), zoniranjem, dvostranim usmerenjem, dimenzionisanjem 

širine i dužine komunikacija i veličinom otvora vrata. 

 

4. KONSTRUKCIJA 

Novoprojektovani konstruktivni sistem, u potpunosti odgovara važećim propisima i normativima. 

Novodograđeni deo objekta pozorišta je dilatiran od postojećeg objekta. Konstrukcija je formirana od 

armirano-betonskih zidova, stubova i serklaža, međuspratnih armirano-betonskih konstrukcija. 

Fundiranje je izvršeno na punoj armirano-betonskoj ploči. 

Novi delovi konstrukcija formirani su od punih ploča, podvlaka i stubova. 

Prilikom fundiranja dograđenog novog objekta potrebno je izvršiti osiguranje postojećih temelja. 

Krovna konstrukcija se izrađuje kao čelična, od čeličnih rešetki, rožnjača i spregova. 

Detaljniji opis konstrukcije dat je posebnim projektom konstrukcije. 

 

5. MATERIJALIZACIJA 

Pripremni i zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, zidarski radovi, izolaterski i 

pokrivački radovi, radovi na podovima, zidovima i plafonima, stolarski i bravarski radovi, fasaderski 

i ostali radovi osnovnim arhitektonskim projektom su predviđeni kako za rekonstruisane, tako i za 

novoizvedene zone objekta. Pored navedenog, projektom je predviđena nabavka dela mobilijara 

(stolice u dvorani, garderobni pult publike, bar, garderobni pultevi umetnika) i uređenja terena. 

Akustične obloge dvorane nisu predmet ovog projekta i definisane su u posebnom separatu Prostorne 

akustike. 

Podovi: 

- Prostor za posetioce: 

Ulazna stepeništa, vetrobran, foajei prizemlja i sprata, kao i stepenište foajea obloženi su kamenim 

pločama (varijanta granitna keramika) u svemu prema detalju, a slog je definisan uprojektu enetrijera. 

Podna obloga u višenamenskoj dvorani je na oba nivoa, tapison klase B1. Podovi u toaletima za 

korisnike obloženi su keramičkim pločicama. 

- Službeni prostor: 

U prizemlju, na nivou scene, predviđen je scenski pod – specijalan brodski pod. 

U prostoru režija (audio, video i svetla) predviđen je dupli pod, sa finalnom antistatic obradom. 

Podovi u radnom delu glumaca (garderoba, šminkernica, sale za probe, salon) obloženi su parketom. 

Podovi na svim horizontalnim komunikacijama, pomoćnim prostorijama (toaleti, ostave) kao i 

tehničkim prostorijama obloženi su keramičkim pločicama. Stepenište je obloženo granitnom 

keramikom. 

Podovi terasa objekta obrađeni su protivkliznom granitnom keramikom klase I. 

Zidovi: 

Postojeći zidovi su od opeke. Novoprojektovani konstruktivni elementi – zidovi i stubovi su 

armirano-betonski. Fasadni zidovi u scenskoj kuli su od bloka debljine d=20-25 cm. Pregradni zidovi 

su kombinacija opeke debljine d=7-12 cm i bloka d=20 cm. 

Svi unutrašnji zidovi su malterisani. U delu za korisnike (foajei) predviđena je obloga zida –

kombinacija drvenih pločastih elemenata i gips-karton ploča (predmet projekta enterijera). U 

višenamenskoj sali predviđena je specijalna obloga – kombinacija specijalnih drvenih pločastih 

elemenata i specijalnih gips-karton ploča (predmet projekta enterijera, a u skladu sa proračunom 

prostorne akustike). 

Plafoni: 
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U delu objekta namenjenom korisnicima predviđeni su spušteni plafoni (za razvod instalacija). 

Spušten plafon je kaskadiran po visini sa sufitnim konzolama, od gips-karton ploča sa pripadajućom 

potkonstrukcijom, u svemu prema projektu eneterijera. 

U prostoru režija (audio, video i svetla) predviđen je montažni plafon. U delu službenog prostora 

(horizontalna komunikacija, toaleti, sale za probe) je spušten gips plafon. U ostalim tehničkim i 

radnim prostorima plafon je bojen. 

Prozori i vrata: 

Ulazna pregrada, pregrada vetrobrana sa vratima, kao i prozori na scenskoj kuli su aluminijumska 

bravarija – konstrukcija je aluminijumski profil sa termičkim prekidom, ispuna je termopan staklo. 

Unutrašnja vrata u delu za korisnike su stolarska, a u službenom delu su aluminijumska bravarija. U 

tehničkom delu predviđena su i metalna vrata. Sva protivpožarna vrata su bojena, a u delu za 

posetioce predviđena je specijalna stolarska maska od negorivog materijala. 

Sva vrata su detaljno pozicionirana u crtežu, specifikaciji i predmeru radova. 

Krov: 

Svi krovovi (i postojeći i novoprojektovani) na objektu su termički izolovani u skladu sa Pravilnikom 

o energetskoj efikasnosti zgrada. 

Krovni pokrivač novog dela je slagani krov. 

Fasada: 

Fasada se predviđa kao polustrukturalna staklena ili ventilirajuća fasada sa oblaganjem HPL pločama 

i kaodemit fasada. 

 

6. INSTALACIJE 

Objekat će raspolagati hidrotehničkim instalacijama i hidrantskom mrežom, elektroenergetskim, 

telekomunikacionim i signalnim instalacijama, stabilnim sistemom za dojavu požara i 

termotehničkim instalacijama. Detaljni opisi instalacija obrađeni su posebnim projektima. 

 

7. MERE ZA ISPUNJENJE OSNOVNIH ZAHTEVA ZA OBJEKAT I DR. 

Projektovanim rasporedom prostorija, izborom i definisanjem konstrukcije, izborom materijala, 

instalacije i opreme predviđene su mere kojima se obezbeđuje da objekat bude pogodan za 

predviđenu upotrebu, i da objekat zadovoljava osnovne zahteve u smislu nosivosti I stabilnosti, 

zaštite od požara, higijene, zdravlja i životne sredine, bezbednosti i pristupačnosti prilikom upotrebe, 

zaštite od buke, ekonomskom korišćenju energije i očuvanju toplote, kao I održivog korišćenja 

prirodnih resursa. 

 

B.2 TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 

 

OPŠTI USLOVI ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH 

RADOVA 

Svi stavovi predmera i predračuna podrazumevaju izvođenje svake pozicije rada bezuslovno stručno, 

precizno i kvalitetno, a u svemu prema odobrenim crtežima, tehničkom opisu i opisima u ovom 

predračunu, tehničkim uslovima i detaljima iz elaborata za građevinsku fiziku, statičkom proračunu, 

detaljima kao i naknadnim detaljima projektanta, važećim tehničkim propisima, jugoslovenskim 

standardima i uputstvima nadzornog organa i projektanta, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije 

uslovljeno. 

Sve odredbe ovih opštih uslova kao i ostalih navedenih opštih opisa, su sastavni delovi ugovora 

sklopljenog između Investitora i izvođača. 

Svi radovi i materijali navedeni u opisima pojedinih pozicija ovog predračuna moraju biti obuhvaćeni 

ponuđenim cenama izvođača. Ugovorene cene su prodajne cene izvođača i one obuhvataju sve 

izdatke za rad, materijal sa uobičajenim rasturom, spoljni i unutrašnji transport, skelu i oplatu za 

izvođenje radova (ukoliko one za pojedine pozicije radova nisu predviđene ovim predračunom), 

vodu, osvetljenje, pogonski materijal i energiju za mašine, kopanje i zatrpavanje krečane, magacine 

za uskladištenje materijala, privremene gradilišne prostorije, kancelarije, radničke prostorije, režiju 

izvođača, društvene doprinose, sve državne i opštinske takse, zaradu izvođača kao i sve ostale izdatke 

uslovljene postojećim propisima za formiranje prodajne cene građevinskog proizvoda, uključujući tu 
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i sve izdatke koji potiču iz posebnih uslova rada koje predviđaju norme u građevinarstvu, kao I uslove 

navedene u prethodna dva stava. 

Izvođač nema pravo da zahteva nikakve doplate na ponuđene i ugovorene cene, izuzev ako je izričito 

navedeno u nekoj pozicji da se izvestan naveden rad plaća zasebno, a nije predviđen u drugoj poziciji. 

Takođe se neće priznavati nikakva naknada odnosno doplata na ugovorene cene na ime povećanja 

normiranih vrednosti iz Prosečnih normi u građevinarstvu. 

Obračun i klasifikacija izvedenih radova vršiće se prema prosečnim normama u građevinarstvu, što je 

obavezno i za Investitora i izvođača, ukoliko u opisima pojedinih pozicija predračuna radova ne bude 

drugačije naznačeno. 

Isto tako obavezni su za izvođača i svi opisi radova iz pomenutih normi ukoliko se u opisu dotične 

pozicije rada ili u opštem opisu ne predviđa drugacije. 

Opšti opis dat za jednu vrstu rada i materijala obavezuje izvođača da sve takve radove u pojedinim 

pozicijama izvede po tom opisu, bez obzira da li se u dotičnoj poziciji poziva na opšti opis, koliko 

opis rada nije u toj poziciji drugačije naveden. 

Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće radne 

snage i kvalitetnog materijala koji mora odgovarati postojećim tehničkim propisima, standardima i 

opisima odgovarajućih pozicija u predračunu radova. Za svaki materijal koji se ugrađuje, izvođač 

mora prethodno podneti nadzornom organu atest. U spornim slučajevima u pogledu kvaliteta 

materijala, uzorci će se dostavljati Zavodu za ispitivanje materijala, čiji su nalazi merodavni i za 

Investitora i za izvođača. Ako izvođač i pored negativnog nalaza Zavoda za ispitivanje materijala 

ugrađuje i dalje nekvalitetan materijal, Investitor/nadzorni organ će narediti rušenje a sva materijalna 

šteta od narednog rušenja pada na teret izvođaca-bez prava reklamacije i prigovora na rušenje koje u 

tom smislu donose Investitor ili građevinska inspekcija. 

Sav materijal za koji predstavnik Investitora konstatuje da ne odgovara pogodbenom predračunu i 

propisanom kvalitetu, izvođač je dužan da odmah ukloni sa gradilišta, a Investitor/nadzorni organ će 

obustaviti rad ukoliko izvođač pokuša da ga upotrebi. 

Kod svih građevinskih i građevinsko-zanatskih radova uslovljava se upotreba odgovarajuće stručne 

kvalifikovane radne snage, kako je to za pojedine pozicije radova predviđeno u prosečnim normama u 

građevinarstvu. 

Izvođač je dužan da na zahtev Investitora udalji sa gradilišta nesavesnog i nestručnog radnika. Pre 

početka svakog rada rukovodilac gradilišta je dužan da blagovremeno zatraži od predstavnika 

Investitora potrebno objašnjenje planova i obaveštenja za sve radove koji nisu dovoljno definisani 

projektnim elaboratom. 

Ako bi izvođač ne konsultujući investitora/nadzorni organ, pojedine radove pogrešno izveo, ili ih 

izveo protivno dobijenom uputstvu preko građevinskog dnevnika, odnosno protivno predviđenom 

opisu, planovima i datim detaljima, neće mu se uvažiti nikakvo opravdanje. U ovakvom slučaju 

izvođač je dužan da bez obzira na količinu izvršenog posla, sve o svom trošku poruši i ukloni, pa 

ponovo na svoj teret da izvede kako je predviđeno planovima, opisima i detaljima, izuzev ako ovakve 

izmene ne budu preko građevinskog dnevnika od strane predstavnika Investitora/nadzornog organa 

odobrene. 

Ako izvođač neki posao bude izveo bolje i skuplje od predviđenog kvaliteta, nema prava da zahteva 

doplatu, ukoliko je to na svoju ruku izvršio, bez prethodno dobijenog odobrenja ili naređenja 

predstavnika Investitora/nadzornog organa preko građevinskog dnevnika. 

Objekat i celo gradilište izvođač mora održavati uredno i potpuno čisto, a po završetku radova, pre 

predaje objekta, sve rupe, VC jame, rupe od skela i ograda izvođač je dužan da zatrpa, nabije, 

poravna, celu površinu niveliše i to sve dobro i solidno da se kasnije ne javljaju sleganja. 

Za tehnički pregled i primopredaju, izvođač mora ceo objekat i gradilišnu parcelu da očisti od šuta, 

viškova materijala, svih sredstava rada I pomoćnih objekata. 

Svi prilazi objektu, platoi, stepeništa i staze, kao i podovi u svim prostorijama moraju biti potpuno 

čisti kao i sva stolarija, bravarija, staklene površine i sve krovne površine. 

Kolovoz i trotoari oštećeni izvođenjem radova ili transportom, takođe se moraju dovesti u ispravno 

stanje za tehnički pregled i primopredaju objekta. 
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Svi navedeni završni radovi ne plaćaju se posebno, jer moraju biti obuhvaćeni ugovorenim cenama. 

Eventualnu štetu, koju bi izvođač u toku izvođenja radova učinio u krugu gradilišta ili na susednim 

zgradama, dužan je da otkloni i dovede u prvobitno stanje o svom trošku. 

Posebno se skreće pažnja izvođaču da je jedino on odgovoran za svu štetu koju bi naneo svojim 

nepažljivim i neodgovornim radom susednim postojećim objektima. Ukoliko se pojavi potreba 

osiguranja (podbetoniranja i sl.) temelja postojećih susednih objekata, takav rad će investitor platiti 

posebno, no jedino će izvođač biti odgovoran za svu štetu ukoliko on blagovremeno ne preduzme sve 

potrebne mere za osiguranje susednih objekata. 

Izvođač je dužan da uskladi rad podizvođača koji samostalno izvode pojedine vrste radova, kako 

jedni drugima ne bi nanosili štetu, a ukoliko bi do toga došlo, dužan je da odmah reguliše otklanjanje 

i naknadu štete na teret krivca. U protivnom, troškove za otklanjanje ovakvih šteta, snosiće sam 

izvođač. Ovo se odnosi i na sve smetnje i štete koje bi nastale zbog nepridržavanja dogovorenog 

redosleda i vremenskog plana izvođenja pojedinih radova. Nadzorni organ ima pravo da zahteva da 

izvođač za nove materijale podnese na uvid uzorke na osnovu kojih će on (nadzorni organ) u 

dogovoru sa Investitorom izvršiti izbor. Nabavka ovih uzoraka ne plaća se posebno. 

Pored svih privremenih objekata koji su izvođaču potrebni za izvođenje radova, izvođač je dužan da 

obezbedi prostoriju za kancelariju nadzornog organa i da je za vreme gradnje objekta održava uredno 

uz potrebno osiguranje svetla, ogreva, čišćenja, kao i neophodnog kancelarijskog inventara. 

Ukoliko je izvođaču potrebno da zauzme radi organizacije gradilišta i uskladištenja materijala, pored 

parcele još i susedna zemljišta i trotoare, izvođač će za ovo korišćenje pribaviti odobrenje od 

nadležnih organa, odnosno sopstvenika, s tim da potrebne izdatke za ovo korišćenje ne može posebno 

da zaračunava investitoru. 

Izvođač je obavezan da izradi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema "Zakonu o bezbednosti 

i zdravlju na radu" Službeni list RS br. 101/205. 

Izvođač je dužan da kod tehničkog pregleda, investitoru preda sve potvrde koje su zakonom i 

propisima predviđene (o postavljenju objekta na regulacionu liniju, priključcima na energetske 

izvore, vodovodnu i kanalizacionu mrežu itd.). Svi izdaci oko dobijanja ove dokumentacije padaju na 

teret izvođača. 

Izvođač je dužan po završenom poslu podneti investitoru potvrdu da je platio utrošenu vodu, 

električnu energiju i ostale takse koje terete izvođača za vreme izvođenja radova. 

Građevinsku knjigu i građevinski dnevnik izvođač će voditi na osnovu postojećih zakonskih propisa, 

svakodnevno upisujući potrebne podatke, koje će predstavnik investitora/nadzorni organ 

svakodnevno pregledati i overavati svojim podpisom na svakoj strani. 

Sastavni deo ugovora su pored ovih opštih uslova takođe i posebni uslovi investitora, postojeća 

tehnička i zakonska regulativa kao i kompletan elaborat tehničke dokumentacije. 

Svi radovi se moraju izvesti sa svim potrebnim konstruktivnim delovima potpuno besprekorno i po 

detaljima projektanta. 

Do predaje objekta investitoru izvođač odgovara apsolutno za sve na njemu i u slučaju kakve štete ili 

kvara dužan je o svom trošku sve dovesti u ispravno stanje. 

Izvođač je dužan da na gradilište postavi za celo vreme izgradnje visokokvalifikovanog i iskusnog 

stručnjaka koji će odgovarati za stručnu kontrolu I tačno izvršenje svih obaveza izvođača. 

Za sve radove u predračunu gde je potrebna oplata i skela, izvođač je dužan da iste dobavi i solidno 

izradi, što se zasebno ne plaća već je ukalkulisano u ponuđenu cenu odgovarajuceg rada. 

Sve potrebne otvore i žljebove u zidovima i tavanicama za sprovođenje instalacija i raznih uređaja 

dužan je izvođač izraditi tačno prema detaljima I dispozicionim planovima, a posle polaganja cevi i 

žljebove zazidati i zamalterisati. Ovo se ne plaća posebno već je obuhvaćeno cenom odnosnih 

konstrukcija, zidanja i malterisanja. 

Sve obaveze u ovim opstim uslovima i opštim opisima izvođač prihvata kao sastavni deo ugovora 

zaključenog sa Investitorom i obavezuje se da ih primi bez ikakvog ograničenja i izvrši bez prigovora 

i reklamacije. 
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RADOVI NA RUŠENJU I DEMONTAŽI 

 

ZEMLJANI RADOVI (GN 200) 

OPŠTI OPIS 

Zemljani radovi se moraju izvesti neposredno pre početka gradnje stručno i kvalitetno a u svemu 

prema važećim tehničkim uslovima i standardima kao i prema uputstvima iz elaborata o 

geotehničkim ispitivanjima i prema tehničkom opisu za konstrukciju a u svemu prema crtežima. 

Pre početka iskopa izvođač je dužan da izvrši obeležavanje objekta na terenu, a zatim da zajedno sa 

predstavnikom investitora snimi visinske postojeće kote celokupnog terena u svim pravcima. Ove 

kote treba uneti u građevinsku knjigu na osnovu koje će se izvršiti obračun iskopa zemlje. Nadzorni 

organ će predate izvođaču stalne tačke koje preciziraju položaj objekta i nivo gotovog objekta. 

Izvođač je dužan održavati ove oznake i eventualno potrebna ponovna obeležavanja terena će sam 

izvršiti. 

Obeležavanje objekta, čuvanje oznaka i snimanje terena pre početka iskopa se ne obračunavaju 

posebno već su obuhvaćeni cenama iskopa. Kada bude izvršeno snimanje terena, nadzorni organ će 

odobriti kopanje. Kopanje mora biti pravilno i potpuno horizontalno a u svemu prema detaljima I 

kotama u planovima. Prekopavanja ne sme biti i ako izvođač iskopa dublje nego sto je predviđeno ili 

rđavo izravna, dužan je da prekopani ili slabo sravnjeni deo popuni nabijenim betonom MB-10, što se 

neće posebno platiti, već će izvođač izvšsiti o svom trošku i sa svojim materijalom. 

Iskopavanje izvršiti uz sve potrebne mere obezbeđenja stranica iskopa škarpiranjem ili podupiranjem. 

Eventualno potrebno podupiranje ili razupiranje iskopa neće se posebno plaćati već je obuhvaćeno 

cenom iskopa. 

Svaku štetu koju bi izvođač izazvao svojim nestručnim ili nesolidnim radom, nepodupiranjem 

ugroženih delova, ili iz ma kakvog uzroka proizvedenog njegovom krivicom, dužan je sam snositi i o 

svom trošku dovesti u red. 

Svi iskopi moraju biti očišćeni od svakog stranog i rasutog materijala, iznivelisani i zaravnjeni. 

Izrada temelja i sl. ne sme se otpočeti dok nadzorni organ ne pregleda i primi iskope i ne unese u 

građevinsku knjigu potrebne obračunske podatke. 

Crpljenje meteorske ili podžemne vode u većem dotoku smatraće se naknadnim radom i posebno će 

se obračunavati i plaćati. 

Ako se prilikom iskopa naiđe na nepredviđene predmete - delove građevina, arheološke i druge 

nalaze, izvođač je dužan postupiti po nalogu nadzornog organa. Svi radovi koji proisteknu iz prednjeg 

smatraće se naknadnim i posebno će se obračunati i platiti. 

Materijal iz iskopa koristiti za potrebna nasipanja pored temelja, ispod podova i sl. pod uslovom da 

isti odgovara za izradu nasipa. Takav material ostaviti pored ivica iskopa ili odvesti na privremenu 

deponiju i kasnije upotrebiti za nasipanje. Višak materijala iz iskopa odvesti na stalnu deponiju. 

Napomena: 

Nasipanje pored temeljnih zidova izvršiti odmah i bez nepotrebnog odlaganja, da bi se izbeglo 

nepotrebno natapanje iskopa vodom. 

Obračun iskopa izvršiti na osnovu profila snimljenih pre i posle iskopa, a prema linijama iskopa 

prikazanim u crtežima. 

 

ZIDARSKI RADOVI (GN 301) 

OPŠTI OPIS 

Radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema važećim propisima, standardima, 

odobrenim crtežima, tehničkom opisu, tehničkim uslovima iz elaborata za građevinsku fiziku i 

građevinskim normama. 

Materijal za zidarske radove mora biti kvalitetan, a izrada stručna i savesna. Opeka i opekarski 

proizvodi moraju biti predviđene marke, dobro pečeni, bez kreča i šalitre, pesak rečni i bez organskih 

primesa i mulja. Kreč dobro pečen, pravilno ugašen i odležan. 

Radni proces ovih radova obuhvata tri radne operacije: spravljanje maltera, zidanje odnosno 

malterisanje i prenos materijala za zidanje (opeka, blokovi, malter itd). Uz svaku od ovih operacija 

postoje i pomoćne zidarske usluge koje uključuju donošenje vode, povremeno mešanje maltera 

uzidarskom koritu, kvašenje opeke, premeštanje korita, premeštanje pokretne skele do 2,00m, 



 13 

čišćenje radnog mesta po završenom poslu. Svi ovi radovi ulaze u cenu završne pozicije rada i neće 

se naknadno naplaćivati. 

Opeka i svi ostali opekarski proizvodi i materijali koji se upotrebljavaju kod izvođenja zidarskih 

radova moraju u svemu odgovarati jugoslovenskim standardima i to: 

- JUS U.N1.308. za zidne blokove od gas betona 

- JUS B.D1.011. za punu opeku od gline 

- JUS B.D1.015. za šuplju opeku i blokove od gline 

- JUS B.B8.039. za pesak za građevinske svrhe 

- JUS B.C1.035 i DIN 18180 i JUS B.C1.045 i DIN 4103-E za lake montažne pregradne zidove 

obložene gipskartonskim pločama 

- JUS B.C1.010. za cement 

- JUS B.C1.020. za kreč 

- JUS B.C1.030. za gips 

- voda koja se upotrebljava za radove mora biti čista bez ikakvih primesa i organskih sastojaka koji bi 

mogli štetno da utiču na kvalitet. 

Uzorci opeke i bloka treba da budu podneti i nadzornom organu na uvid pre nego što se dopreme na 

gradilište. 

Izvođač je dužan da na zahtev nadzornog organa podnese odgovarajuće laboratorijske uzorke svih 

materijala potrebnih za testiranje. 

Uzorci svih materijala biće s vremena na vreme testirani. Svi neupotrebljivi biće odstranjeni sa 

gradilišta na trošak izvođača. 

 

ZIDANJE 

Zidanje opekom, glinenim blokovima i gas betonskim blokovima vršiti po planovima i statičkom 

proračunu. Zidati čisto sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez sitnih parčadi 

manjih od 1/4 opeke, s tim da se izlomljene opeke i parčad ne smeju stavljati jedno do drugog u zid. 

Spojnice - vertikalne i horizontalne - moraju biti potpuno ispunjene, tj. bez šupljina. Malter u 

spojnicama ne sme biti deblji od 1 cm. Spoljne fuge ostaviti prazne za 1,5-2 cm, radi bolje veze 

maltera pri malterisanju zidova, a iscureli malter iz spojnica okresati mistrijom dok je još svež. 

U cenu zidanja obuhvatiti izvođenje svih otvora, žljebova za prolaz vertikalnih vodova kanalizacije, 

centralnog grejanja, elektrike, olučnih cevi i sl. Sa docnijim zaziđivanjem opekom ili krpljenjem 

žljebova, malterisanjem ili rabiciranjem posle izvođenja instalacija i za sve ove radove neće se plaćati 

posebna naknada. 

U visini iznad vrata na cca 2,26 m od poda, kod zidova debljine d=7 cm, i zidova d=12 cm izraditi 

armiranobetonski serklaž visine 20 cm , od betona klase MB20, armiran sa 2 fi 8 i uzengijama U fi 

6/ 20 cm . 

Vezu pregradnih zidova sa armirano betonskim zidovima i stubovima izvesti pomoću žice prečnika 3 

mm postavljene u svaki drugi red tj. na 25 cm sa povezivanjem za vertikalnu armaturu prečnika 6 mm 

postavljenu na spoju sa betonskim zidom ili stubom iz kojih su ispušteni brkovi, a u svemu prema 

članu 4.2.5. PTP-GuSP. 

Za vezu pregradnih zidova od ½ opeke, iz masivnih zidova ispustiti ½ opeke u svakom četvrtom 

redu, a za vezu pregradnih zidova na kant ostaviti u masivnim zidovima u visini svakog drugog reda 

opeke žljebove dimenzije ½ opeke. 

Zidanje zidova probranom fasadnom opekom sa fugovanjem jednog lica izvesti od probrane fasadne 

opeke potpuno oštrih ivica i bez oštećenja. 

Zidanje izvršiti sa potpuno pravilnim fugama preko šablona pripremljenog za tu svrhu, u slogu prema 

odluci projektanta. Fugovanje izvršiti pomoću okruglog dleta u cementnom malteru. 

Zidanje upotrebom betonskih blokova debljine 20cm, kao i blokovima od gas betona debljine 10, 20 i 

25cm obaviti kao i zidanje običnom opekom sa pravilnim vezama i u svemu prema projektu. 

Naročitu pažnju obratiti na vezu blokova i na malterisanje pri zidanju, jer pune površine blokova 

moraju biti dobro zalivene malterom. Radi formiranja pravilne veze u zidanju upotrebiti blokove 

različitih formata, tako da se ne mora vršiti doterivanje blokova kao u zidanju opekom. Za rad 

upotrebiti isključivo fabrički obrađene blokove, potpuno pravilnih formata, potrebnih dimenzija i 
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ispitanog kvaliteta (od strane Zavoda za ispitivanje materijala). Na uglovima upotrebiti ugaone 

blokove i po potrebi ih armirati i ispuniti betonom. 

Kod zidanja gas betonskim blokovima, isti se moraju dobro nakvasiti vodom da gas beton ne povuče 

vodu iz maltera. 

Prilikom izrade zidova pridržavati se uputstava proizvođača elemenata od gas betona. 

Kod zidanja u cementnom malteru opeku obavezno kvasiti. Zidanje konstruktivnih zidova u 

cementnom malteru u seizmičkim područjima zabranjeno je seizmičkim propisima. 

Otvori za prozore i vrata se odbijaju s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zida po celoj dužini. 

Kod svih pregradnih zidova obuhvaćeno je i 

betoniranje (zajedno sa oplatom i armaturom) serklaža i neće se posebno plaćati. 

Dupli pregradni zidovi se obračunavaju svaki zid posebno. Otvori se odbijaju prema zidarsim 

merama koje su upisane u planu. 

Ako je debljina zidova u prozorskim parapetima sužena, računaće se puna debljina zida na tim 

parapetima, kao naknada za teži rad oko izrade ivica. 

Svi zidarski radovi treba da budu urađeni vertikalno na visak i nivelisani sa svim pravim uglovimau 

liniji i fugama. 

Opeka mora biti pljoštimice polagana na jednak sloj maltera, a vertikalna lica svih opeka moraju biti 

u liniji i dobro zalivena malterom u svakom sloju. 

Slojevi opeke ne smeju prilikom zidanja preći više od četiri sloja u jednom delu, a zidarski radovi ne 

smeju ići više od 1,5m iznad ostalih radova. 

Kod zidanja na velikoj vrućini opeku kvasiti zamakanjem u vodu. 

U slučaju da se zidanje prekine zbog hladnoće svi zidovi se na mestu prekida rada moraju zaštititi od 

kvašenja i .smrzavanja pokrivanjem po celoj debljini zida oplatom od daske i sl. Ako se zidovi oštete 

od kvašenja i mraza zbog loše zaštite, onda se prilikom nastavljanja radova moraju oštećeni zidovi 

porušiti i ponovo ozidati o trošku izvođača radova. 

Cenom za 1 m3 odnosno za 1 m2 zida obuhvaćeni su sav rad, materijal sa normalnim rasturom, alat, 

transport, pokretne skele, malterisanje 

dimnjačkih kanala iznutra, uziđivanje paknica za ugrađivanje vrata i prozora i limarskih opšivanja, 

zarada, svi doprinosi i dažbine. Serklaži kod pregradnih zidova se neće posebno plaćati, jer su 

ukalkulisani u jediničnu cenu zidova. 

Način obračuna i plaćanja vršiće se u svemu prema opštim uslovima za izvođenje građevinskih i 

građevinsko-zanatskih radova, ovim opštim opisom, važecim prosečnim normama u građevinarstvu, 

odgovarajućim pozicijama predračuna radova po 1 m3 odnosno po m2 izvedenog zida, ukoliko u 

pozicijama predračuna ne bude drugačije naznačeno. Otvori za vrata, prozore i pregrade odbijaju se 

od kubature zidanja zajedno sa gredom nad njima, s tim da prozorski zupci ulaze u kubaturu zidanja 

po celoj debljini zida a po meramaupisanim u planu. Smanjenje debljine zida u prozorskim 

parapetima se ne odbija. 

Pregradni zidovi debljine do 12 cm obračunavaju se po m2 ozidanog zida, s tim što se otvori odbijaju 

od kvadrature zajedno sa ragastovom. 

 

MALTERISANJE 

Malter će se spravljati samo onoliko koliko se može utrošiti istog dana. Stvrdnuti malter se ne sme 

upotrebiti. Spravljanje maltera treba vršiti tačnoprema propisima i u razmeri koja se traži u dotičnoj 

poziciji predračuna. 

Redovno mešanje je obavezno kako za vreme spravljanja, tako i u toku upotrebe, da bi se izbeglo 

izdvajanje krečnog mleka. 

Pesak upotrebljen za spravljanje maltera mora biti oštar i čist rečni pesak, a kreč dobro odležan i 

obavezno proceđenkroz gusto sito. 

Cement koji će se upotrebiti je normalan Portland cement. 

Zidovi se malterišu tek onda kada se potpuno slegnu i osuše i to na povoljnoj temperaturi, jer na 

visokim temperaturama malter se prebrzo suši I dobija pukotine, a na niskim se smrzne i otpada. 

Sa malterisanjem treba početi od najvišeg sprata pa se spuštati sa radom naniže. 
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Pre malterisanja sve površine na koje dolazi malter treba pomoću četke dobro očistiti od prašine i 

prljavštine, a u letnjim mesecima politi vodom (naročito zidove koji se malterišu cementnim 

malterom). 

Spojnice očistiti od suvišnog maltera na dubini 1,5-2 cm radi boljeg prijanjanja maltera. 

Ako se pojavi šalitra, zidove treba dobro očistiti žičanim četkama i oprati vodom sa dodatkom 10% 

sone kiseline (salcgajsa), pa kad se osuši šetkom premazati bitumenskom emulzijom kako bi se 

sprečilo ponovno prodiranje vlage u zid i soli na površinu. 

Ovaj posao se ne plaća posebno već pada na teret izvođača radova. 

Nanošenje maltera na zid mora se vršiti u slojevima propisane jačine i obrade. 

Malterisanje vršiti u dva sloja u ukupnoj debljini od 2 do 3 cm i to: prvi sloj od maltera sa grubim, 

oštrim prosejanim peskom, a drugi, fini sloj sa finim peskom. Malter za drugi sloj mora biti prosejan 

kroz gusto sito i nanosi se preko dobro osušenog prvog sloja 

Ravna površina podsloja dobija se upotrebom izravnavajuće letve. Vlažan malter sa odgovarajućom 

gustinom prvo se nabacuje na zid, a nakon toga se ravna izravnavajućom letvom. Kada se prvi sloj 

maltera dobro osuši, zid se navlaži i nabacuje se malter koji se izravnava velikom perdarskom – 

glačalicom, uz kvašenje dok površina ne postane ravna. 

Sve betonske površine koje se malterišu (livene ili zidane od blokova) bez obzira da li je to u dotičnoj 

poziciji predračuna naglašeno ili ne, moraju se prethodno ohrapaviti po potrebi i obavezno isprskati 

retkim cementnim malterom, što je obuhvaćeno jediničnom cenom i ne plaća se posebno. 

Površine moraju biti nakvašene prema upotrebi da bi se ostvarila neophodna vlažnost pre nanošenja 

prvog sloja maltera. Pažnju treba obratiti na beton visoke marke koji treba da bude posebno vlažan, 

pre nego što se vezni materijal nanese. 

Na mestima gde je neophodan izravnavajući sloj, on će biti izveden u malteru iste razmere kao i 

naredni slojevi i neće prelaziti debljinu od 1,00cm u jednom nanosu. 

Na mestima na kojima je to potrebno, rabic mreža biće učvršćena galvaniziranim čeličnim 

spajalicama, sa poklopcima od 40mm i učvršćena galvaniziranom čeličnom žicom. Površina mreže 

treba da bude pod pravim uglom prema držačima. Sve mora biti postavljeno tako da omogućava 

nesmetano malterisanje. 

Površine posle malterisanja moraju da budu ravne i glatke bez talasa, udubljenja i ispupčenja. Ivice 

moraju biti malo zaobljene - oborene i prave, a 

uglovi na spoju zidova i zidova i plafona oštri i pravi. 

Cement i kreč treba da budu uskladišteni u suvom i da budu upotrebljavani naizmenično prema 

isporukama. Pesak treba da bude uskladišten posebno, u saglasnosti sa tipom, na čvrstoj i suvoj 

podlozi i zaštićen od svakog zagađivanja. 

Zidarski radovi se ne smeju izvoditi na temperaturama ispod 3°C, osim u slučaju da postoji odobrenje 

nadzornog organa da se rad nastavi uz određene mere zaštite, da bi se osigurala minimalna 

temperature od 4°C dok ne dođe do očvršćavanja maltera. 

Za ostali način izrade, obračun izvršenih radova i plaćanje važe u svemu opšti uslovi za izvođenje 

građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, opšti opis za zidarske radove i važeće prosečne norme u 

građevinarstvu. 

Obračun se vrši po m2 stvarno omalterisanih površina po odbitku otvora, a u skladu sa prosečnim 

normama u građevinarstvu. Cenom je obuhvaćeno i postavljanje i skidanje potrebnih skela, zatim 

krpljenje šliceva instalacija, čišćenje prozora, vrata, pregrada i dr. pošto se ovi radovi neće posebno 

platiti. 

Otvori do 3,00m2 se ne odbijaju i njihove špaletne se ne obračunavaju. 

Otvori veličine od 3,00m2 do 5,00m2 odbijaju se, a njihove špaletne se ne obračunavaju posebno. 

Ako su špaletne veće od 20cm, višak preko 20cm obračunava se po m2, a otvori se odbijaju kao što je 

navedeno. 

 

ARMIRAČKI RADOVI (GN 400) 

ČELIK ZA ARMIRANJE 

Za armiranje konstrukcija i elemenata od betona koristi se: 

- glatka armatura (GA) od mekog betonskog čelika 

- rebrasta armatura (RA) od visokovrednog prirodno tvrdog čelika 
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- mrežasta armatura  

– hladno vučene i orebrene žice (MAG i MAR) i 

- Bi armatura (BiA) 

Osim ovih čelika, mogu se koristiti i drugi oblici i vrste čelika ako se ispitivanjem prethodno dokaže 

da oni ispunjavaju uslove predviđene propisima I da se njihovom upotrebom obezbeđuje sigurnost i 

trajnost konstrukcija i elemenata od betona. 

Glatka armatura (GA) izrađuje se od mekog betonskog čelika kvaliteta 240/360, rebrasta armatura 

(RA) od visokovrednog prirodno tvrdog čelika kvaliteta 400/500, a zavarene armaturne mreže od 

hladno vučene žice izrađuju se od glatkog čelika (MAG 500/560). 

Zavarene armaturne mreže sastoje se od pravih, međusobno upravno zavarenih žica. Oznaka mreže, 

prečnici i rastojanja žica, tolerancije i drugo, utvrđeni su jugoslovneskim standardom JUS U.M1.091. 

Prijanjanje betona i čelika određuje se na gredicama izloženim savijanju na način utvrđen propisom o 

jugoslovenskom standardu JUS U.M1.090. 

Žice ili šipke koje se nastavljaju zavarivanjem ne smeju na mestu vara imati lošija mehanička 

svojstva od svojstava propisanih za odgovarajuću vrstu čelika. Podesnost čelika utvrđena je 

jugoslovenskim standardom JUS C.K6.020. Zavarivanje nosive armature obavlja se u armiračkom 

pogonu, radionici ili na gradilištu. Zavarivanje gorionikom i kovanjem je zabranjeno. Radi osiguranja 

projektovanog položaja u toku ugrađivanja betona, armatura se čbrsto vezuje potrebnim brojem 

graničnika i podmetača odgovarajućeg tipa. 

Prilikom transporta i uskladištenja čelika ne sme doći do mehaničkih oštećenja, lomova na mestu 

zavarivanja i prljavštine koja može smanjiti adheziju, kao i do gubitka oznaka i smanjenja preseka 

zbog korozije. 

Transport i uskladištenje prefabrikovanih armaturnih sklopova i mreža treba obaviti tako da se pored 

navedenog izbegnu deformacije i nedopuštena razmicanja šipki i armatura. 

Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na način oderđen projektom konstrukcije. Pre 

postavljanja armatura se mora očistiti od prljavštine, masnoće, ljuski korozije i sl. 

Ako se armatura postavlja na tlo, predviđa se izravnavajući sloj betona, debljine najmanje 5cm. 

Armatura ne sme doći u kontakt sa pocinkovanim čeličnim elementima. 

Pre početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da li montirana armatura zadovoljava u pogledu: 

- prečnika, broja šipki i geometrijski ugrađene armature predviđene projektom konstrukcije 

- učvršćenja armature u oplati 

- mehaničkih karajteristika: granica razvlačenja i granica kidanjaArmatura se ispravlja, seče i savija 

ručno ili mašinskim putem. Pod ručnim putem podrazumeva se sečenje pokretnim ili stabilnim 

makazama i drugim alatom, savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom. Pod mašinskim putem 

podrazumeva se ispravljanje granikom na električni pogon I ručna montaža. 

Armatura svakog elementa sa uzengijama mora biti potpuno vezana. Isto to je obavezno i za serklaže. 

Pod postavljanjem i vezivanjem podrazumeva 

se nameštanje podmetača i privremeno povezivanje armature za oplatu, nameštanje i vezivanje 

armature prema nacrtu. 

U cenu ulazi prenos armature od deponije do armiračkog stola, kao i od armiračkog stola do deponije 

za transport (spakovana i obeležena armatura). Prenos armature uračunat je od deponije na gradilištu 

do dizalice za vertikalni transport kao i prenos do mesta ugrađivanja. Armatura spremna za 

ugrađivanje mora biti čista, bez rđe i prljavštine. 

Svi ovi radovi ulaze u cenu ugrađenog kilograma armature i neće se posebno naplaćivati. 

 

 BETONSKI RADOVI (GN 400) 

Svi betonski i armirano-betonski radovi moraju se izvesti u svemu prema "Pravilniku o tehničkim 

normativima za beton i armirani beton" - "Sl. List SFRJ" br.11/87 od 23.02.1987. godine, kao i 

"Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima" 

"Sl. list SFRJ" Br.31/81. 

Svi radovi se moraju izvesti prema odobrenim crtežima, konstrukcitvnim detaljima, statičkom 

proračunu i tehničkom opisu, solidno i stručno sa odgovarajućom kvalifikovanom i stručnom radnom 

snagom i pod stručnim nadzorom. 

 



 17 

MATERIJALI 

Sav upotrebljeni materijal za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova mora odgovarati 

tehničkim uslovima i jugoslovenskim standardima. 

1. Agregat (granulat) 

Za spravljanje betona upotrebiti agregat koji ispunjava uslove kvaliteta prema propisima o 

jugoslovenskim standardima JUS B.B3.100 i JUS B.B2.010. 

Šljunak za spravljanje betona mora biti rečni, sasvim čist od gline i mulja, a granuliran prema 

propisima za predviđenu marku betona. 

2. Cement 

Za spravljanje betona upotrebljava se cement koji ispunjava uslove kvaliteta utvrđene propisima o 

jugoslovenskim standardima JUS BC1.009, JUS B.C1.011, JUS B.C1.013 i JUS B.C1.014. 

Standardna konzistencija, početak i kraj vezivanja i stalnost zapremine cementa ispituje se prema 

propisu o jugoslovenskom standardu JUS B. C8. 

Uzorci cementa se ispituju prilikom svake dnevne isporuke cementa iste klase ili vrste ili ako je 

cement odležao više od tri meseca. Jedno ispitivanje može se obaviti na najviše 250 t dopremljenog, 

odnosno upotrebljenog cementa. Pri ispitivanju cementa proizvođač mora da odvoji poseban uzorak 

cementa i da ga prema propisu o jugoslovenskom standardu JUS B. C1. 012., čuva šest meseci , s tim 

da se u projektu konstrukcije može predvideti čuvanje uzorka cementa do primopredaje objekta. 

Cement upotrebljen za ove radove na zgradi mora biti potpuno svež i donešen na gradilište u 

originalnim vrećama. Cement na gradilištu treba čuvati na način i pod uslovima koji ne utiču 

nepovoljno na njegov kvalitet - u prostorijama dobro zaštićenim od vode i vlage, prema uputstvima i 

propisima za beton i armirani beton 

Cement se čuva posebno, po vrstama i upotrebljava se za spravljanje betona prema redosledu prijema 

na gradilištu. Ne sme se upotrebiti cement koji je na gradilištu uskladišten duže od tri meseca, ako 

prethodnim ispitivanjem nije utvrđeno da u pogledu kvalitetaodgovara propisanim uslovima. 

3. Voda 

Za spravljanje betona upotrebljava se voda koja ispunjava uslove utvrđene propisom o 

jugoslovenskom standardu JUS U.M1.058. Količina upotrebljene vode mora biti u saglasnosti sa 

propisanim odnosom voda – cement u samoj mešavini, dovoljna, ali ne veća nego što je potrebno da 

se proizvede gust beton , odgovarajući za rad, koji može biti liven i sabijen bez teškoća oko armature 

i u uglovima, bez segregacije ili gubitka vode po površini. 

4. Dodaci betonu 

Za spravljanje betona upotrebljavaju se dodaci betonu koji ispunjavaju uslove kvaliteta prema 

propisima o jugoslovenskom standardu JUS U.M1.035. 

Pre spravljanja betona sa upotrebom dodatka betonu mora se proveriti da li dodatak betonu odgovara 

projektovanoj betonskoj mešavini, prema propisu o jugoslovenskom standardu JUS U.M1.037. 

5. Beton 

Kvalitet betona određen je projektom konstrukcije, na osnovu tehničkih uslova za izvođenje 

betonskih radova, kao i uslova za tu konstrukciju I elemente u toku eksploatacije. 

U projektnoj dokumentaciji mora biti naznačena klasa betona (za datu konstrukciju ili element) koja 

obuhvata ili samo marku betona (MB) ili marku betona (MB) i druga svojstva betona prema 

propisima. 

Čvrstoća betona pri pritisku ispituje se prema propisima o jugoslovenskim standardima JUS 

U.M1.005 i JUS U.M1.020, na kockama ivice 20 cm koje su čuvane u vodi ili u najmanje 95%-noj 

relativnoj vlazi, pri temperaturi 20 +/- 3 oC. Knjige ovih testova čuvaju se na gradilištu i u njima se 

identifikuju svi testovi sa odgovarajućim delovima radova. 

Za konstrukcije i elemente od betona upotrebljavaju se marke betona (MB) 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 55, 60. 

Za armirani beton ne sme se upotrebiti marka betona niža od MB 15. 

Svojstva koja mora imati beton u posebnim uslovima sredine ispituje se i ocenjuje prema sledećim 

propisima o jugoslovenskim standardima: 

- vodonepropustljivost - prema JUS U.M1.015. 

- otpornost na habanje - prema JUS B.B8.015. 

- otpornost na mraz - prema JUS U.M1.016. 
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- otpornost na mraz i soli - prema JUS U.M1.055. 

Čvrstoća betona pri pritisku može se ispitati i na probnim telima drugih dimenzija i oblika koja se 

razlikuju od kocke ivica 20 cm, i ona se preračunava prema propisima. 

Betoni se svrstavaju u dve kategorije: 

- betoni prve kategorije (B.1) mogu se spravljati bez prethodnih ispitivanja, s tim što se mora 

upotrebiti količina cementa prema propisima. Betoni 

prve kategorije (B.1) smeju biti MB 10,15,20 i 25 i mogu se ugrađivati samo na gradilištu na kome se 

spravljaju, 

- betoni druge kategorije (B.2) su MB 30 i više, kao i betoni sa posebnim svojstvima i transportovani 

betony svih marki. Betoni druge kategorije (B.2) 

spravljaju se na osnovu prethodnih ispitivanja a u skladu sa propisima. 

Konzistencija betona može se meriti pomoću: 

- Vebe-aparata, prema standardu JUS U.M8.054; 

- sleganja, prema standardu JUS U.M8.050;  

- rasprostiranja, prema standardu JUS U.M8.052; 

- sleganja vibriranjem, prema standardu JUS U.M8.056. 

Konzistencija betona odabira se tako da se raspoloživim sredstvima za ugrađivanje omogućava dobro 

zbijanje betona, što lakše ugrađivanje bez pojave segregacije i dobra završna obrada površine. 

Usvojeni sastav betona može se menjati samo na osnovu statistički obrađenih podataka kontrolnih 

ispitivanja betona. 

Proizvođač mora kontrolisati svaku vrstu betona kategorije B.2 proizvedenog u fabrici betona čija 

proizvodnja zadovoljava uslove utvrđene u propisima o jugoslovenskim standardima JUS U.M1.050, 

JUSU.M1.051 i JUS U.M1.052. 

Sastojke betona ispituje proizvođač. Granulometrijski sastav agregata betona ispituje se najmanje 

jedanput nedeljno prema propisu o jugoslovenskom standardu JUS B.B8.029. 

Sadržaj prašinastih i glinovitih čestica agregata betona ispituje se najmanje jedanput nedeljno, prema 

propisu o jugoslovenskom standardu JUS B.B8.036. 

Vlažnost agregata betona ispituje se najmanje jedanput nedeljno i prilikom svake uočljive promene, 

prema propisu o jugoslovenskom standardu JUSB.B8.035. 

Dodaci betonu ispituju se prema propisu o jugoslovenskom standardu JUS U.M1.037 za svaku saržu 

prilikom dopremanja dodataka betonu na gradilište ili ako je vreme odležavanja dodataka betonu na 

gradilištu duže od šest meseci. 

U proizvodnji betona kategorije B.2 proizvođač ispituje čvrstoću pri pritisku na uzorku koji se uzima 

za svaku vrstu betona, i to svaki dan kad se beton proizvodi ili na svakih 50 m3 proizvedenog betona, 

odnosno na svakih 75 mešavina, s tim da se uzima slučaj koji daje veći broj uzoraka. 

Rezultati ispitivanja čvrstoće pri pritisku betona ocenjuju se prema propisu o jugoslovenskom 

standard JUS U.M1.051. 

Ispitivanje vodonepropustljivosti, otpornosti na dejstvo mraza, habanje i otpornosti na štetne uticaje 

sredine proizvođač obavlja na način određen projektom betona i prema odgovarajućim propisima o 

jugoslovenskim standardima. 

Ocena postignute marke betona (MB) vrši se po partijama a u skladu sa programom kontrole i 

propisima. 

 

IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA 

Izvođač konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora voditi propisanu dokumentaciju 

kojom dokazuje kvalitet materijala i izvođenja radova, kao i drugu dokumentaciju predviđenu 

projektom. 

Betonski radovi se izvode prema projektu konstrukcije i projektu betona. 

Projekat betona se izrađuje pre početka izvođenja betonskih radova i mora sadržati sve priloge koji su 

predviđeni u propisima: 

- sastav betonskih mešavina, količine i tehničke uslove za projektovane klase betona 

- plan betoniranja, organizaciju i opremu 

- način transporta i ugrađivanje betonske mešavine 

- način negovanja ugrađenog betona 
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- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona 

- program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mešavine i betona po partijama 

- plan montaže elemenata, projekat skele, za složene konstrukcije i elemente od betona i armiranog 

betona, ako nije dat u projektu konstrukcije, 

kao i projekat oplate za specijalne vrste oplate 

Projekat betona ne izrađuje se za individualnu izgradnju prizemnih zgrada, baraka, šupa i sličnih 

objekata. 

1. Betonski pogoni 

Za proizvodnju betona kategorije B.2 koriste se uređaji koji ispunjavaju uslove utvrđene propisom o 

jugoslovenskom standardu JUS U.M1.050. 

Transport agregata, deponovanje, čuvanje i upotreba vršiće se u svemu prema propisima. 

Svaka pošiljka cementa mora imati sve potrebne podatke o cementu koji se traže prema propisima. 

Cement se na gradilištu čuva kako je to propisano. Dodaci betonu moraju biti uskladišteni prema 

uputstvu proizvođača. 

2. Organizacija, oprema i projekti za izvođenje betonskih radova na gradilištu moraju biti 

usklađeni sa projektom konstrukcije i projektom betona. Betoniranje može početi po pregledu 

podloge, skela, oplate i armature. 

3. Skele i oplate 

Skele i oplate moraju biti tako konstruisane i izvedene da mogu preuzeti opterećenja i uticaje koji 

nastaju u toku izvođenja radova, bez štetnih sleganja i deformacija i osigurati tačnost predviđenu 

projektom konstrukcije. Nadvišenja skela i oplate, izrada oplate, demontaža oplate, kvalitet i 

sve ostalo vezano za oplatu mora biti izvedeno u skladu sa propisima. 

Oplata i podupirači za sve betonske i armirano betonske radove ne plaćaju se posebno, već su 

obuhvaćeni cenom betona. Sva oplata za betonske radove mora biti tačno i precizno izrađena prema 

nacrtima i detaljima. Ispravnost horizontalnog i vertikalnog položaja oplate, kao i osovine stubova 

moraju biti proverene i instrumentima od strane izvođača. 

Podupirače treba dati u dovoljnom broju, tako da je izrađena oplata sposobna da podnese teret od 

betona bez sleganja, ili izvijanja u ma kom pravcu. Ukrućenje podupirača treba izvršiti u oba pravca. 

Unutrašnja strana oplate mora biti ravno izrađena. Ne smeju se za jednu površinu upotrebiti daske 

različite debljine. Oplata mora biti tako postavljena da se može lako i bez potresa skidati. Podupirači 

se ne smeju postavljati direktno na teren, ili međuspratnu konstrukciju, već se ispod njih moraju 

postaviti talpe od 5 cm debljine. Oplata za delove armirano betonskih konstrukcija koji ostaju vidni, 

mora biti orendisana, a površine betona koje su oštećene moraju biti zakrpljene i pačokirane. Drvena 

građa upotrebljena za oplatu mora odgovarati postojećim tehničkim propisima za drvene 

konstrukcije, a dimenzije statičkom proračunu. Potrebna skela za betonske grede ne plaća se posebno, 

već je uračunata u cenu betona. Krojenje oplate i podupirača kao i izradu skela mora vršiti stručno i 

iskusnolice. 

Pre početka ugrađivanja betona treba proveriti dimenzije skele i oplate i kvalitet njihove izrade. 

4. Armatura 

Prilikom transporta i uskladištenja čelika ne sme doći do mehaničkih oštećenja, lomova na mestu 

zavarivanja i prljavstine koja može smanjitiadheziju, kao i do gubitka oznaka i smanjenja preseka 

zbog korozije. 

Armatura se savija u hladnom stanju i nastavlja na način određen projektom konstrukcije. Pre 

postavljanja, armatura se mora očistiti od prljavštine, masnoća, ljuski korozije i sličnog. Armaturu 

koja je uprljana betonom, cementnim malterom i slično, potrebno je pre betoniranja očistiti. Pre 

početka betoniranja armataura se mora pregledati i zapisnički konstatovati da zadovoljava sve uslove 

prema propisima. 

5. Ugrađivanje betona 

Beton se ugrađuje prema projektu betona. Ako se betoniranje prekida zbog nepredviđenih prilika, 

moraju se preduzeti mere da takav prekidugrađivanja betona ne utiče štetno na nosivost i ostala 

svojstva konstrukcije, odnosno elementa. 

Beton se mora transportovati i ubacivati u oplatu na način i pod uslovima koji sprečavaju segregaciju 

betona, promene u sastavu i svojstvima betona. 

6. Negovanje ugrađenog betona 
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Naročitu pažnju treba posvetiti nezi izbetoniranih elemenata da bi se postigao odgovarajući kvalitet i 

smanjili negativni uticaji skupljanja betona.  

Neposredno posle betoniranja, beton se mora zaštititi od: 

- prebrzog isušivanja 

- brze izmene toplote između betona i vazduha 

- padavina i tekuće vode 

- visokih i niskih temperatura 

- vibracija koje mogu promeniti unutrašnju strukturu i prionljivost betona i armature, kao i drugih 

mehaničkih oštećenja u vreme vezivanja i 

početnog očvršćavanja. 

Beton se posle ugrađivanja mora zaštititit da bi se osigurala zadovoljavajuća hidratacija na njegovoj 

površini i izbegla oštećenja zbog ranog i brzog skupljanja. Ako projektom betona nije drugačije 

određeno, negovanje betona mora trajati najmanje sedam dana ili ne manje od vremena koje 

jepotrebno da beton postigne 60% od predviđene marke betona. 

Ako se beton greje u zimskim uslovima, električnom energijom ili toplim vazduhom treba ga 

obezbediti od naglog gubljenja vlage. 

Skidanje oplate mođe se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica. 

 

ZAVRŠNA OCENA KVALITETA BETONA U KONSTRUKCIJI 

Za beton kategorije B.2 mora se dati završna ocena kvaliteta betona a u skladu sa propisima. 

Na osnovu završne ocene kvaliteta betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije 

ili se traži naknadni dokaz kvaliteta betona. 

 

OBRAČUN RADOVA 

Obračun izvršenih radova vrši se prema jedinicama mera kako je to naznačeno u svakoj poziciji 

predmera i predračunaradova. 

Izrada, montaža i demontaža oplate, podupiranje i sve potrebne skele (osim fasadne) neće se posebno 

obračunavati i plaćati jer su obuhvaćeni cenom gotovog betonskog elementa. 

U slučaju izmene statičkog računa radi jačeg ili slabijeg terena no što je predviđeno, izvođač je dužan 

izvesti fundiranje u svemu po naknadnom statičkom proračunu, ali obračunaće se stvarno izvršena 

kubatura po pogodbenim cenama u datim pozicijama bez ikakvih prava na reklamacije. U slučaju 

konstruktivnih promena ili izmena, izvođač je dužan takođe sve izvesti prema naknadnom statičkom 

računu i detaljima, a bez prava na promenu cena, već se plaća prema izvršenim količinama i 

pogodbenim cenama, izuzev ako za takav rad ne postoji tačka u predračunu. 

 

KROVOPOKRIVAČKI RADOVI (GN 361) 

 

OPŠTI OPIS 

Kod izvođenja radova strogo se pridržavati postojećih propisa za ovu vrstu radova, kao i uputstva 

proizvođača materijala. 

Sav materijal za pokrivanje krovova mora biti prvoklasnog kvaliteta i mora ispunjavati uslove 

propisane jugoslovenskim standardima za ovu vrstu radova. 

Podloga za pokrivanje mora biti propisno i kvalitetno izrađena, tako da krovni pokrivač naleže celom 

svojom površinom bez gibanja. 

Naročitu pažnju posvetiti raznim prodorima kroz krovni pokrivač (dimnjaci, ventilacije i dr.), kao i na 

polaganje pokrivača pored uvala, grbina, prolaza i drugih mesta na kojima bi moglo doći do 

pogrešnog postavljanja pokrivača. 

Krovopokrivački radovi se moraju bezuslovno izvesti stručno i kvalitetno. 

U cenu za jedinicu mere pokrivačkih radova ulazi sav materijal, rad, alat, spoljni i unutrašnji 

transport, skele, zarade, dažbine i svi ostali troškovi. 

Obračun se vrši po m2 stvarno pokrivene površine. 

 

IZOLATERSKI RADOVI (GN 561) 
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OPŠTI OPIS 

Svi izolaterski radovi moraju se izvesti stručno i kvalitetno u svemu prema projektu, tehničkim 

uslovima iz elaborata za građevinsku fiziku, detaljima I ostaloj tehničkoj dokumentaciji u vezi sa 

njima, važećimtehničkim propisima i jugoslovenskim standardima i pravilnicima, a naročito prema: 

- ″Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za nagibe krovnih ravni″ 

- ″Tehnički uslovi za izvođenje izolacionih radova na ravnim krovovima″ JUS. U.F2.024/1980. 

godina 

- ″Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za zvučnu zaštitu zgrada″ - Sl. list SFRJ br. 14/82 

- ″Pravilnik o jugoslovenskim standardima za toplotnu tehniku u građevinarstvu″ - Sl. list SFRJ br. 

69/87 

Izolaterski radovi se moraju izvesti sa kvalifikovanom radnom snagom i odgovarajućim alatom, kao i 

sa materijalima koji odgovaraju tehničkim propisima, normativima i standardima. Izvođač je 

obavezan da pre početka radova dostavi naručiocu ateste kao i dodatna objašnjenja i uputstva o 

načinu ugrađivanja, za sve materijale koje će upotrebiti pri izvođenju svojih radova. Atesti moraju 

biti izdati od strane ustanova ovlašćenih za ovu vrstu radova. Atesti ne smeju biti stariji od jedne 

godine počev od dana izdavanja atesta do dana kada je izvođač otpočeo sa izvođenjem ovih radova na 

objektu. 

Ukoliko za pojedine predviđene materijale ne postoje JUS standardi, za njih se moraju pribaviti atesti 

sa mišljenjem odgovarajuće ovlašćene stručne institucije da se mogu primeniti u predviđenoj 

izolaciji. 

Sve ugovorene pozicije izolaterskih radova izvodiće se prema projektantskim detaljima, termičkom 

proračunu ipojedinačnim opisima radova uz svaku poziciju. Neke pozicije se mogu raditi i prema 

detaljima izvođača ukoliko ihprojektant, ili naručilac radova pismeno prihvate kao bolje rešenje. 

Izvođač je dužan u svakom slučaju da upozori projektanta i naručioca na eventualne nedostatke u 

detaljima i u izvođačkim planovima koji moguuticati na kvalitet radova i sigurnost objekta, i u 

dogovoru sa njima da izvrši potrebne izmene, i to pre početka izvođenja izolaterskih radova. 

Svi radovi čije bi uporedno ili kasnije izvođenje stvaralo mogućnost oštećenja izolacija, moraju se 

izvesti prepostavljanja izolacija. 

Pre početka izvođenja izolaterskih radova mora se izvršiti provera ispravnosti već izvedenih 

građevinskih, zanatskih i drugih radova koji bi mogliuticati na kvalitet, trajnost i sigurnost izolacije. 

Ukoliko se konstatujeneka nepravilnost, ona se mora popraviti pre izvođenja izolaterskih radova. 

Pre nanošenja izolacija, površine koje se izoluju moraju biti brižljivo poravnate, očišćene i potpuno 

suve. 

Slojevi izolacije se ne smeju polagati na betonsku podlogu ako u betonu nije završen proces 

vezivanja. Pre početka izvođenja bilo koje odugovorenih pozicija izolaterskih radova podloga se 

mora otprašiti i dobro i pažljivo očistiti od svih nečistoća. Kao osnovni premaz za 

hidroizolacijeupotrebljavati hladne bitumenske premaze na bazi organskih rastvarača, ili na bazi 

emulzije. 

Pri izvođenju izolacionih slojeva postupiti na sledeći način: 

-prvi sloj punih neperforisanih, imregniranih, bitumeniziranih, bitumenom oblođenih, ili drugih 

izolacionih traka polagati sa preklopima od min. 10 

cm i lepiti ih vrućom bitumenskom masom po celoj dužini;-drugi sloj polagati na 50 cm u odnosu na 

prvi sloj, a treći sloj polagati tako da se njegovi preklopi pomiču za 10 cm od preklopa prvog sloja;-

polaganje traka se mođe izvesti i tako da se svaki naredni sloj pomiče za 1/3 u odnosu na prethodni 

sloj.Odstupanje od dimenzija preklopa može da bude 4-10cm i to samo kod traka od sintetičkih 

materijala kod kojih se preklopi obrađuju po specijalnom postupku, tj. umetanjem zatvarajućih traka, 

čime se preklopi potpuno zavaruju, vulkaniziraju i sl. tako da su osigurani od odlepljivanja. 

Izvođač je obavezan da primeni postupak uvaljavanja traka odmotavanjem u naliveni vrući bitumen. 

Odmotavanjem traka potiskuje se stalno deblje naliveni bitumenski sloj u koji se traka čvrsto utiskuje 

valjkom određene težine, i to počev od sredine ka krajevima po celoj površini, tako da ni najmanji 

deo ne ostane nezalepljen. Dužina trake pri polaganju ne sme biti duža od 5,0 m. Trake se prilikom 

nastavljanja polažu sa preklopima od min. 10 cm, i lepe se takođe vrućim bitumenom. 

Perforisane i slične trake se ne moraju polagati sa preklopima, već se mogu polagati na sučeljavanje. 

Ove trake se mogu polagati bilo sa koje strane, i bilo u kom pravcu. 
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Pune neperforirane i impregnirane, bitumenizirane, bitumenom obložene i druge izolacione trake, 

kada se polažu na površinama u nagibu, počinju se polagati na nizvodnoj strani, pri čemu je pravac 

polaganja trakaupravan na pravac nagiba krova i oticanja vode, te svaka sledeća traka ima da 

preklopi prethodno nizvodno položenu traku. 

Bitumenizirani perforisani stakleni voal, ostale perforisane trake i ostale trake sa krupmnim posipom 

namenjene za izradu slojeva za izjednačenje pritiska od difuzne pare, ili za odvajanje sloja od sloja, 

prethodno se ne čiste od posipa, već se posle polaganja očisti samo gornja strana radi boljeg 

prijanjanja bitumenskog namaza, ukoliko je predviđeno da se isti nanosi preko perforisane trake. 

U toku izvođenja radova ne smeju se na svoju ruku vršiti nikakve izmene. Za svaku eventualnu 

izmenu mora postojati prethodno dobijena saglasnost. Prilikom izrade hidroizolacije, moraju se 

efikasno izolovati svi prodori kroz zidove, podove, krovove i terase i uspostaviti vodonepropusne 

veze sa drugim materijalima i drugim izvedenim građevinskim elementima sa kojima hidroizolacija 

dolazi u kontakt. 

Kod izvođenja zvučne i termičke izolacije posebnu pažnju treba obratiti na termičke odnosno zvučne 

mostove i ne dozvoliti da dođe do njihovog stvaranja. Strogo paziti da prilikom livenja betona, 

košuljice i sl. ne dođe do prodiranja vode u toplotnu izolaciju (obavezno izvršiti odgovarajuću 

zaštitu). 

U toku izvođenja izolaterskih radova ili posle njihovog završetka, dok su izolacije još nezaštićene, ne 

sme se preko njih hodati, vršiti prevoz I lagerovati materijal. 

Neposredno posle izvođenja izolacije mogu se izvoditi samo oni građevinski radovi koji su u vezi 

saizradom zaštite izolacije. 

Temperatura pri kojoj se smeju izvoditi namazi, nanosi vrućim bitumenom i bitumenskim masama, 

ne sme da bude niža od 5°C. Kod hladnih namaza i nanosa mi nimalna temperatura iznosi 10°C. 

Pored zidova i drugih vertikalnih površina, hidroizolaciju uzdici min. 20 cm po visini zida mereno od 

osnove. 

Izvođač radova je dužan da obezbedi potrebne mere i sredstva za higijensko-tehničku začtitu na radu, 

da sve radnike upozna sa tim merama i da ih primenjuje. 

Obračun se vrši prema jedinicama mere naznačenim u pozicijama predmera i predračuna radova (m² 

ili m'). Jediničnim cenama obuhvaćen je sav glavni i pomoćni materijal, rad, alat, skele, sav transport 

i uskladištenje, čišćenje radnog mesta, odvoz šuta i otpadaka, naknada štete na svojim i tuđim 

radovima, ako je nastala nepažnjom izvođača izolacija. Jediničnim cenama takođe je obuhvaćeno 

uzimanje mera za izvođenje i obračun radova, HTZ mere, osiguranje radova od dnevne vode i zaštita 

izvedenih radova do primopredaje. 

 

BRAVARSKI RADOVI 

OPŠTI OPIS 

Pod bravarskim radovima u okviru konstrukcije podrazumeva izrada konstruktivnih elemenata od 

čelika i ostale bravarije. Bravarski radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema 

Tehničkim uslovima za izvođenje bravarskih radova, čeličnih i aluminijumskih konstrukcija, 

tehničkomopisu, detaljnim crtežima i uputstvu projektanta. Sve pozicije bravarskih radova moraju biti 

izvedene i ugrađene sa kvalifikovanom random snagom, odgovarajućim alatom i materijalima koji 

odgovaraju u svemu tehničkim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu radova. 

Građevinski elementi moraju biti ispitani i snabdeveni atestima od strane ovlašćenih organizacija. U 

ugrađenom i za eksploataciju spremnom stanju građevinski elementi moraju ispunjavati sledeće 

eksploatacione uslove, uslove bezbednosti i sigurnosti: 

- eksploatacioni uslovi: upotrebljivost i trajnost 

- uslovi sigurnosti: sigurnost na dejstvo vetra i mehaničke uticaje 

- uslovi bezbednosti: u eksploataciji u slučaju požara pri rukovanju i pričvršćivanju 

U slučaju požara građevinski elementi ne smeju pri gorenju stvarati toksične gasove u količinama 

koje su veće od propisanih (Sl. List SFRJ 35/70). 

Materijal i elementi koje izvođač isporučuje i ugrađuje na objekat moraju biti novi 

(neupotrebljavani). Moraju biti u skladu sa propisima JUS-a, a oni za koje JUS ne postoji moraju 

posedovati ateste koji potvrđuju da odgovaraju predviđenoj nameni. 
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Bravarske pozicije se imaju izvesti od standardnih gvozdenih profila, limova, vučenih kumanovskih 

ili sličnih kutija različitih preseka, šupljih cevi, ispune od čelične grifovane žice i ostalih materijala 

predviđenih opisom pozicije ili materijala koji nisu bili predviđeni opisom pozicije, a potrebno ih 

je ugraditi. 

Veze i spojeve elemenata izvršiti u svemu prema detaljnim crtežima, a prema odredbama standarda i 

tehnologiji proizvođača, uz saglasnost projektanta i nadzornog organa. Svi spojevi moraju biti 

besprekorno izvedeni sa pravilnim i preciznim sečenjem. Izvođač mora pre početka radova 

da proveri da li sve veze građevinskih elemenata i predviđene bravarije uskalđene. Izvođač je dužan 

da preda naručiocu na saglasnost detalje sa opisom na osnovu kojih će se bravarija ugrađivati. 

Svi bravarski elementi za koje se zahteva specijalna izrada (vatrootpornost i sl.) moraju se poveriti 

specijalizovanim organizacijama za ovu vrstu elemenata. 

Sve pozicije bravarskih radova antikorozivno zaštititi i završno obojiti. Kod bravarskih površina koje 

su po ugrađivanju nedostupne mora se pre ugrađivanja izvesti trajan i kvalitetan antikorozivni 

premaz. Način čišćenja podloge i vrste zaštitnih sredstava određuje se na osnovu posebnih tehničkih 

uslova za antikorozivnu zaštitu. Antikorozivna zaštita predviđa: 

- čišćenje metalnih profila od rđe i odmašćivanje sredstvom za pranje, i 

- premazivanje temeljnom bojom (antikorozivno sredstvo - minijum, radiolin ilislično) u dva sloja. 

Montažu svih elemenata na gradilištu izvršiti stručno, dok se montaža elemenata specijalne izrade 

vrši prema uputstvu proizvođača. Izrada I zavarivanje moraju biti kvalitetno izvedeni. Kod savijanja i 

oblikovanja ne smeju se pojaviti zarezi niti poprečni nabori. Zglobovi moraju biti poprečno obrađeni , 

odgovarati obliku i omogućavati dobru vezu. Varene veze se moraju izvesti po priznatim pravilima 

tehnike varenja, moraju biti čvrste i  neraskidive i ne smeju imati greške. Delovi trake za varenje 

moraju se ukloniti sa površina koje ostaju vidljive posle ugradnje, ako statički nisu potrebni, a u opisu 

radova nije drugačije propisano. Osim osnovnih uslova za izvođenje i ugrađivanje bravarije, izvođač 

je dužan da uradi i sledeće što ulazi u ponuđenu cenu: 

– uzimanje mera za izvođenje i obračun radova, uključujući korišćenje mernih instrumenata 

– izrada detaljnih crteža prema datim šemama i izrada planova za ankerovanje 

– izrada potrebnih skela i platformi za nesmetano izvođenje posla 

– izrada manjih probnih komada, ako se ovi kasnije mogu u izvođenju ugovorenih radova promeniti 

– sprovođenje svih mera zaštite po HTZ i ostalim propisima 

– dovođenje vode, gasa i struje od priključaka koje daje naručilac do mesta izvođenja radova 

– isporuka sredstava za učvršćivanje 

– sklanjanje svih nečistoća i šuta koji potiču od izvođača 

Pre početka izrade bravarskih elemenata izvođač bravarskih radova se mora prethodno sporazumeti o 

svakoj poziciji rada pojedinačno sa nadzornim organom i projektantom, kako bi se tačno utvrdile 

dimenzije, način konstrukcije, izrade i obrade, vrste i dimenzije upotrebljenog materijala i način 

montaže. Sve se to mora zapisnički konstatovati, kao i eventualne izmene koje za sobom povlače 

promene količina i vrsta materijala, što će kasnije služiti za obračun količina. Cenom bravarskih 

radova obuhvaćena je izrada, antikoroziona zaštita, montaža, finalna obrada, kao i sve potrebne skele 

ukoliko u poziciji predmera nije drugačije naznačeno. Jediničnom cenom odgovarajuće pozicije 

obuhvaćena je isporuka i ugradnja ankera i ankernih pročica, konzola, nosača i sl. koje izvođač 

ugrađuje prilikom betoniranja zidova i međuspratinih konstrukcija, pokrivne rozete, opšivne lajsne, 

zaptivni materijal i drugo, i to se neće posebno plaćati. Sve pozicije bravarskih radova, osim onih 

koje se nabavljaju od drugih isporučilaca, se rade u radionici izvođača bravarskih radova, uključujući 

i antikorozivnu zaštitu i bojenje. U svemu ostalom važe PTP za izvođenje završnih radova u 

građevinarstvu.  

 

Саставни део Конкурсне документације  је графичка документација која је објављена у 

посебном фајлу. 
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V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

 

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају 

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. 

Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су: 

 

1) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) 

Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Предузетник 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда. 

Физичко лице / 

 

2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже 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 (члан 75. став 1. тачка 2)Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује 

да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре. 

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача 

није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се подноси према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

 

Предузетник 

и физичко 

лице 

 

Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а 

којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта). 
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ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 
 

3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати 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. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона). 

 

Доказ: 

Правно лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и  

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода   

Предузетник  

1. уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2. уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Физичко лице 

1) уверење Пореске управе  Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и 

2) уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода 

Орган надлежан 

за издавање: 

 

1)  Република Србија - Министарство финансија - Пореска  управа 

Регионални центар -  Филијала/експозитура - према месту седишта 

пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 

физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и 

наплату одређене врсте јавног прихода. 

2) Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа 

према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно 

према пребивалишту физичког лица, односно прописаној 

надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. 

Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе 

да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и 

од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан 

да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих 

локалних органа/организација/установа. 

 

 

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 

ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА 

МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА. 

 

 

4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона). 

Дозвола није предвиђена посебним прописом. 

 

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито наведу 

да су поштовали 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 (члан 75. став 2. Закона). 

  

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена  Изјава о поштовању обавеза које произлазе 

из важећих прописа  о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
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средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. Образац наведене изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације. 

 

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану 76. став 2. Закона, и то: да 

располаже потребним финансијским, пословним, и кадровским капацитетом.  
1) Финансијски капацитет: 

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2016, 2017, 2018) за које су 

достављени подаци мора да буде већи од, 100.000.000,00  динара;  

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу 

јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан. 

Доказ: 

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, 

који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 

претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске 

године (2016, 2017 и 2018).  

Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест 

месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за 

подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у 

последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен 

Позив за подношење понуда, није био неликвидан.  

 

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по 

систему простог књиговодства, достављају: 

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак 

грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на 

чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. 

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем 

рачуну за претходне 3 (три) обрачунске године. 

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања 

(паушалци), достављају: 

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну 

за претходне 3 (три) обрачунске године. 

 

2) Пословни капацитет: 

Услов:  Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних 

набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање, 100.000.000,00  динара без 

пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско 

занатских радова и инсталатерских радова (електроинсталације, инсталације грејања) на 

реконструкцији, адаптацији, санацији, изградњи и доградњи објеката високоградње 

(стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти), при чему је минимум један уговор 

у износу од  25.000.000,00 динара без пдв-а. 

Доказ:  

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац 

Референтне листе, који је дат у Поглављу XIII Конкурсне документације. 

Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце 

потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној  

листи, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. 

Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном 

Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим 

обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из 
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Конкурсне документације и то:  

- назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

-  облик наступања за радове за које се издаје Потврда, 

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, 

- контакт особа наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити: 

Фотокопије Уговора на које се потврда односи. 

Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима. 

 

 3)Кадровски капацитет: 

Услов:  Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 20 извршилаца;  

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 – који ће решењем бити именован за 

одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова 

у предметној јавној набавци; 

- најмање 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 430 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова 

у предметној јавној набавци 

 

Доказ: 
а) копија ППОД обрасца  за месец који претходе месецу у коме је на Порталу јавних 

набавки објављен Позив за подношење понуда. 

б) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – 

фотокопију уговора о раду и М-А образац,  

в) доказ о радном ангажовању: за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: 

фотокопија уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о 

радном ангажовању и одговарајући М образац у складу са законом о раду односно законом о 

доприносима за обавезно социјално осигурање.  Уговор на основу којег је лице ангажовано 

мора да буде закључен у складу са одредбама Закона о раду.  

У случају да је лице ангажовано по основу уговора о делу, Наручилац ће као доказ 

прихватити искључиво уговор који је закључен ради обављања послова који су ван 

делатности послодавца, а који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене 

ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла; 

г) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије (уз сваку 

лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком 

Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопија потврде о 

важности лиценце мора се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом; 

 

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група 

понуђача 

1) Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе 

понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем 

одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације. 
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2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. 

став 2. Закона, који  мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача, 

који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације. 

3) Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

 

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са 

подизвођачем 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

 

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 

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

је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

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

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

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

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за 

привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл. 75. став 1.тач. 1) до 4) ЗЈН., већ су у 

обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.  

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

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на 

којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о 

испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа 

у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

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

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

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

надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних 

органа те државе. 

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

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

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

документује на прописан начин.  
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VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуда мора бити састављена на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или  

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара. 

 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. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије. 

 

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који 

начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду 

или подноси понуду са подизвођачем. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је  

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из 

групе понуђача.  

 Понуду доставити на адресу (Наручиоца) Град Јагодина, Градска управа за друштвене 

делатности,  Краља Петра I бр. 6, 35000, Јагодина, са назнаком „Понуда за јавну набавку 

радова  извођење прве фазе грађевинских радова на  реконструкцији и доградњи Културног 

центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини ., ЈН бр. 55/19  , с позивом на број: 404-117/19-05 НЕ 

ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 

14.10.2019.   године, до  10,00   часова. 

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, 

уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 

понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

 Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се 

неблаговременом. 

 Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 

мора да садржи: 

1) образац понуде, 

2) модел уговора, 

3) образац структуре цене, 

4) образац трошкова припреме понуде, 

5) образац изјаве о независној понуди, 

6) образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 

7) образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима, 

8) образац Изјаве о кључном техничком особљу, 

9) банкарску гаранцију за озбиљност понуде, 

10) оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро 

извршење посла, 

11) оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року, 

12) друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној 

документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза. 
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Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери 

печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати 

и потписивати графитном оловком. 

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих 

предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду 

у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.  

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим 

страницама преузете конкурсне документације, са свим наведеним траженим подацима. 

Понуђачи нису у обавези да приликом сачињавања понуда у поступцима јавних 

набавки употребљавају печат у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о 

привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 95/2018) које се односе на употребу 

печата од стране привредних друштава приликом закључивања правних послова, односно 

предузимања правних радњи, као и Правилником о допуни Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС“, број 41/2019). 

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде 

(повезана јемствеником или на други начин).  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 

независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона и сл.), који морају 

бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање 

изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.  

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Јагодина, Градска 

управа за друштвене делатности, Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина , са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку радова  извођење прве фазе грађевинских радова на  

реконструкцији и доградњи Културног центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини - ЈН бр. 55/19 

/- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова  извођење прве фазе грађевинских радова на  

реконструкцији и доградњи Културног центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини - ЈН бр. 55/19  

- НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну радова  извођење прве фазе грађевинских радова на  реконструкцији 

и доградњи Културног центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини - ЈН бр. 55/19 - НЕ 

ОТВАРАТИ”или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку извођење прве фазе грађевинских радова на  

реконструкцији и доградњи Културног центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини - ЈН бр. 55/19  

- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду.   

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем. 

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).  

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из 

поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са 

законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Поглавље VII. Конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да 

наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 

већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  

75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу 

тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач 

понуду подноси са подизвођачем. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 

директно подизвођачу. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:  

(1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

(2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:   

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
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Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља 

који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду 

подноси група понуђача.  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши на основу испостављених привремених месечних и окончане ситуације 

потписане од стране одговорног Извођача радова и стручног надзора. Поред уговора, основ за 

плаћање окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним 

мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји. 

Рок плаћања је најкасније 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који 

испоставља Извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране 

стручног надзора. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова као у ставу 1. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гаранција за радове  на  реконструкцији и доградњи Културног центра  “Светозар 

Марковић“ у Јагодини не може бити краћа од   24  месеца од дана примопредаје радова. 

Гаранција не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је 

Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова 

другачије одређено.  

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече 

од дана извршене примопредаје радова.  

 

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи 

од  240   (двестачетрдесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. 

Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико 

другачије није договорено. 

Радови на објекту изводе се  без фаза извођења. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 

У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 

оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 



 33 

11.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 

О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 

ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства 

финансија.  

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне 

средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је 

Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине). 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике. 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

1. Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са 

назначеним износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком 

важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на 

приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Град 

Јагодина, Градска упрва за друштвене делатности. Поднета банкарска гаранција не може да 

садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. 

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју 

понуду; 

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење 

посла у складу са захтевима из конкурсне документције; 

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који 

је за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

2. Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за 

издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за 

банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења 

уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% 

укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока 

одређеног у конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања 

(датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не 

представља даљу обавезу за банку, као гаранта.  

3. Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан 

примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 

обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне вредности уговора без 

ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 

документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати 

садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу 

за банку, као гаранта.  

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће 

бити одбијена као неприхватљива.  
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ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ: 

 

 Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од дана закључења 

уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција 

за добро извршење посла издаје се у висини не мањој од 10% од укупне вредности уговора, са 

роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист 

Наручиоца. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. 

 

 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла 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. 

 

 Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - Изабрани понуђач 

се обавезује да у тренутку примопредаје уграђене опреме и радова преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје 

у висини не мањој од 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца. Рок важности 

банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не 

изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења 

предмета уговора у гарантном року.  

 По извршењу уговорених обавеза понуђача на која се односе, средства 

финансијског обезбеђења ће бити враћена.  

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Отварање понуда одржаће се 14.10.2019.године, у 10,30 часова у радним просторијама 

Наручиоца, на адреси: Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина , просторијa: мала сала, спрат први. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници 

понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који 

ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење 

на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у 

поступку отварања понуда. 

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање понуђачима. 

15. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као 

такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  

понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.  
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16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца  Град 

Јагодина, Градска управа за друштвене делатности,  Краља Петра I бр. 6, 35000 Јагодина, 

електронске поште на e-mail    javne.nabavke.jagodina@gmail.com   или факсом на број  ///////  ) 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној 

документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.   55/19  ". 

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници објави обавештење о продужењу рока 

за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. 

Закона. 

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 

подизвођача (чл. 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 

наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 

понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“. 

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је 

одређен  Конкурсном документацијом. 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА 

СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.  

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

mailto:javne.nabavke.jagodina@gmail.com
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20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

Наручилац ће одбити понуду ако: 

1. понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2. понуђач не докаже да испуњава додатне услове  

3. понуђач није доставио тражена средства финансијског обезбеђења;  

4. је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

6. није доставио потписане све обавезне обрасце дефинисане конкурсном документацијом 

7. понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

 У случају да се установи да техничка спецификација понуђеног производа или 

материјала, не одговара захтевима Наручиоца дефинисаним пројектом за извођење који је 

саставни део конкурсне документација и другим захтевима Наручиоца наведеним у конкурсној 

документацији, понуда Понуђача ће се одбити као неодговарајућа у складу са чланом 3. став 1. 

тачка 32) ЗЈН.   

    

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у  

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 

(1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН-а; 

(2) учинио повреду конкуренције;  

(3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   

(4) одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 

испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:  

1. исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2. исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3. правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4. рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5. извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6. изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин 

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7.  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена 

у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8. други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 

21. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА 

 

Наручилац ће одбити понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 

односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. 
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Докази из става 1. ове тачке су:  

1) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 

набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 

односно уговором;  

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и 

под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7)  доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у 

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

 Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је спровео 

или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 

 

 

22.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло 

да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона (у даљем тексту: 

подносилац захтева). 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних  набавки на адресу: Немањина  

22-26,  11000  Београд.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: 

javne.nabavke.jagodina@gmail.com, факсом на број ////////// или препорученом пошиљком са 

повратницом. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.  

1. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако 

је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 

63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 

исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

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

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 

2. После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту 

права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, 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 оспорати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева по поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења 

mailto:javne.nabavke.jagodina@gmail.com
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претходног захтева. 

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  

даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона. 

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-

30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије. 

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од: 

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 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. 

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна 

овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама 

чл. 160 до 167.Закона. 

23.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у 

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

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

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона. 

24.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ У ЈАГОДИНИ. 

1) Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци радова на извођењу 

прве фазе грађевинских радова на  реконструкцији и доградњи Културног центра  “Светозар 

Марковић“ у Јагодини, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су 

предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације 

уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. 

Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог 

уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. 

Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 

115. ст. 1. и  3. Закона).  

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке. 

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на 

које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

  5) хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом 

природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 
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догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. 

Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77).  

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке 

или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

 Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку радова - извођење прве 

фазе грађевинских радова на  реконструкцији и доградњи Културног центра  “Светозар 

Марковић“ у Јагодини - ЈН бр. 55/19   

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Величина правног лица (мало, средње, 

велико) 
 

Име лица за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 

А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико 

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

1) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

2) Назив подизвођача: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

 
Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 

 

 
Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име лица за контакт: 
 

 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 Адреса: 
 

 

 Матични број: 
 

 

 Порески идентификациони број: 
 

 

 Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који 

подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - извођење прве фазе грађевинских радова на  

реконструкцији и доградњи Културног центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини - ЈН бр. 

55/19 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

Рок плаћања је 45 дана од достављања 

оверених привремених ситуација и окончане 

ситуације  

 

Рок важења понуде 

 

___ дана од дана отварања понуда  

 

Рок извођења радова од дана увођења 

у посао 

 

____ календарских дана од дана увођења у 

посао  

 

Гарантни период 

 

___ месеци/а од дана примопредаје радова  

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Овом понудом прихватамо све услове из позива за подношење понуда и конкурсне 

документације за ову јавну набавку 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

     

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује 

члан групе понуђача који је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да 

потпишу и сви понуђачи из групе понуђача  

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 

 



 44 

VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,  
 (назив понуђача) 

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

     

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у 

поступку јавне набавке извођење прве фазе грађевинских радова на  реконструкцији и 

доградњи Културног центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини - ЈН бр. 55/19, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

На основу члана 88. став 1. Закона, _______________________________________, као понуђач,
 назив понуђача 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

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

од наручиоца накнаду трошкова. 

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

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 
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X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, __________________________________, 
          назив понуђача 

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача),  дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач 

__________________________________________ (назив понуђача) при састављању понуде за 

јавну набавку извођења прве фазе грађевинских радова на  реконструкцији и доградњи 

Културног центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини - ЈН бр. 55/19,  поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на 

снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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XI.  МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ ПРВЕ ФАЗЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА 

 РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И ДОГРАДЊИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА “СВЕТОЗАР  

МАРКОВИЋ“  У ЈАГОДИНИ 

 

 

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА: 

 

Град Јагодина, Градска управа за друштвене делатности са седиштем у Јагодини, Краља Петра 

I бр. 6, 35 000 Јагодина   , ПИБ 102904062, кога заступа Маринко Киклић,начелник (у даљем 

тексту: Наручилац),  

 

и 

 

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: 

 

______________________________________________са седиштем у ______________________  
назив извођача 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова). 

 

Или  

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе  

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив члана групе 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________  

 

или 

 

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________  
назив носиоца посла 

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа 
адреса 

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем 

 

__________________________________________са седиштем у _________________  
назив Подизвођача 

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и 
адреса 

 

Члан 1.  

 Уговорне стране констатују: 

 - да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик 

РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана  13.09.2019.  године, објавио Позив за подношење понуда 

у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења прве фазе 
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грађевинских радова на  реконструкцији и доградњи Културног центра  “Светозар Марковић“ 

у Јагодини - ЈН бр. 55/19,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца; 

 - да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, 

вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је 

поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;  

 -да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео 

Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци 

доделио Извођачу радова.  

Предмет уговора 

Члан 2.  

 Предмет овог уговора је извођење прве фазе грађевинских радова, (груби грађевински 

радови), на  реконструкцији и доградњи Културног центра  “Светозар Марковић“ у Јагодини - 

ЈН бр. 55/19.  

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да 

обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, 

грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно 

извршење радова који су предмет овог уговора. 

Вредност радова – цена 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: 

______________ динара са ПДВ-ом(словима: _________________________________________), 

од чега је ПДВ_______________, што без ПДВ-а износи ______________________ 

(словима:_____________________________) а добијена је на основу јединичних цена из 

усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2019. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Плаћање ПДВ-а је обавеза Наручиоца. 

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата 

и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача 

радова. 

Понуђеном ценом из става 1. овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, 

радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, 

чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, 

обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, 

рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних 

радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, 

организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне 

средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне 

табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге 

трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак 

радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације 

и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено 

према техничкој документацији. 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року 45 

дана од достављања оверених, привремених ситуација и окончане ситуације. Услов за оверу 

окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова. 
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Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове 

грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију    

Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и 

коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова 

признаје без права приговора. 

Рок за завршетак радова 

Члан 5. 

 Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ 

(______________________) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао.  

У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење 

радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не 

обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу 

радова у складу са чланом  6. овог уговора су: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациjом; 

 Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење 

у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије 

одређено. 

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених 

радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, 

Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се 

обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом 

грађења. 

Члан 6. 

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у 

коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да 

изводи радове. 

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење 

рокова, сматрају се нарочито: 

1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено 

за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2. мере предвиђене актима надлежних органа; 

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документациком; 

4. закашњење увођења Извођача радова у посао; 

5. хитне непредвиђени радови према члану 15. уговора.. 

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 

8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за 

завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о 

кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим 

пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова. 

 Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси 

Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре 

истека коначног рока за завршетак радова. 

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са 

одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона. 
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У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у 

рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење 

уговореног рока због околности које су настале у време доцње. 

Уговорна казна 

Члан 7. 

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати 

Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене 

вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом 

основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано 

раскинути Уговор. 

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка 

Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. 

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео 

какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од 

уговорене казне и заједно са њом. 

Обавезе Извођача радова 

Члан 8. 

Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким  

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу 

радова, као и:  

(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању 

одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом 

кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, 

Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају 

промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у 

конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.   

(2) да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и 

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке 

документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и 

даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални 

недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је 

пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у 

обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;  

(3) да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном 

надзору динамични план извођења радова;  

(4) да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у 

складу са важећим прописима;  

(5) да се строго придржава мера заштите на раду;  

(6) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио 

радове и да је спреман за њихову примопредају; 

(7) да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за 

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким 

нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме; 

(8) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку 

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

(9) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих 

одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити 

животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до 

предаје радова Наручиоцу радова; 
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(10) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике 

Србије; 

(11) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног 

извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се 

објекат гради; 

(12) да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

(13) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев 

Стручног надзора или Наручиоца; 

(14) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и 

квалитета употребљеног материјала; 

(15) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом; 

(16) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим 

на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом 

трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или 

уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао 

у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова; 

(17) 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; 

(18) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се 

утврде неправилности и недостаци; 

(19) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да 

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року 

од 5 дана; 

(20) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, 

инсталација и опреме; 

(21) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим 

инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама. 

Обавезе Наручиоца радова 

Члан 9. 

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних 

обавеза Извођача радова. 

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му 

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту. 

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни 

обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова. 

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом 

одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са 

законом који регулише ову област. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа 

Члан 10. 

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник. 

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног 

органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на 

сопствени трошак. 

Финансијско обезбеђење 

Члан 11. 
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 Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 

(седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро 

извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист 

Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са 

роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим 

да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 

важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

 Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне 

вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека 

гарантног рока.  

Гаранција за изведене радове и гарантни рок 

Члан 12. 

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са 

уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују 

њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену 

уговором. 

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума 

примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са 

гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је 

извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са 

упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у 

току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза 

у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране 

Наручиоца. 

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова 

захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или 

уградње материјала неодговарајућег квалитета. 

Квалитет уграђеног материјала 

Члан 13. 

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и 

атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са 

пројектном документацијом. 

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од 

акредитоване лабораторије за тај тип материјала. 

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и 

техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора 

меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. 

Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету. 

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и 

функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши 

изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и 

уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има 

право да ангажује друго лице на терет Извођача радова. 

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња.  

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при 

извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца. 
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Вишкови и мањкови радова 

Члан 14. 

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и 

уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан 

да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.  

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио 

без сагласности Наручиоца. 

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, 

обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама 

изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у 

даљем тексту: Узансе). 

Хитни непредвиђени радови 

Члан 15. 

Хитни непредвиђени радови су радови чије је предузимање било нужно због осигурања 

стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом 

природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним 

догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима) и чланом 19. став 2. 

Посебних Узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/77 - у даљем тексту: Узансе).. 

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне 

сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту 

сагласност.   

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење 

хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.  

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су 

морали бити обављени. 

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова 

уговорена цена морала бити повећана за 5,0% и више, о чему је дужан без одлагања 

обавестити Извођача радова.  

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова 

одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне 

трошкове. 
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Примопредаја изведених радова 

Члан 16. 

 Примопредаја изведених радова врши се по завршетку извођења уговорених радова на 

објекту, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење 

радова и техничком документацијом. Примопредаја изведених радова може да се врши и 

упоредо са извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку извођења свих радова на 

објекту не би могла да се изврши контрола дела изведених радова. 

 Примопредаја изведених радова обухвата контролу усклађености изведених радова са 

одобрењем за изградњу или одобрењем за извођење радова и техничком документацијом на 

основу које се изводе уговорени радови, као и са техничким прописима и стандардима који се 

односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација. 

 Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни 

надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник. 

 Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од 

завршетка радова. 

 Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине 1 (један) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

 Комисија сачињава записник о примопредаји. 

 Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког 

прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени 

материјал и извештајима. 

 Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом 

преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те 

недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у 

разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на 

терет Извођача радова. 

 Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по 

тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.  

 Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.  

 Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на 

коришћење изведене радове. 

Коначни обрачун 

Члан 17. 

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за 

коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране 

стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.  

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине 3 (три) 

представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Извођача 

радова. 

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о 

примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова. 

Раскид Уговора 

Члан 18. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова 

касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана. 
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Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени 

радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у 

понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као 

и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или 

из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није 

омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као 

подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. 

став 1. тачка 4. ЗЈН. 

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 Уговором. 

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се 

другој уговорној страни. 

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и 

сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед 

стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача 

радова и надзорног органа. 

Измене уговора 

Члан 19. 

 Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне 

набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица 

околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог 

уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 15. 

овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности 

закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 

5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови 

уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).  

 Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима 

предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.  

 Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на 

које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на: 

1) природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за 

годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.); 

2) мере које буду предвиђене актима надлежних органа; 

3) услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком 

документацијом; 

4) закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао; 

5) хитне непредвиђене радове према члану 15. уговора. 

Члан 20. 

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац 

ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, 

под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима 

предмета јавне набавке. 
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У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама хитних непредвиђених 

радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом 

цена за наведене позиције хитних непредвиђених радова. 

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне 

набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона. 

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне 

набавке.  

Сходна примена других прописа 

Члан 21. 

 На питања која овим уговором нису посебно утврђена, примењују се одговарајуће 

одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони 

односи. 

Саставни део уговора 

Члан 22. 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   техничка документација 

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________2019. године 

 

Решавање спорова 

Члан 23. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до 

споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Крагујевцу 

Број примерака уговора 

Члан 24. 

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 

(два) за Службу јавних набавки Ступање на снагу 

Члан 25. 

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на 

снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране 

Извођача радова.  

      

 

    ЗА НАРУЧИОЦА                                                                        ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА 
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XII.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  РАДОВА ЗА    

ИЗВОЂЕЊЕ ПРВЕ ФАЗЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ  И ДОГРАДЊИ КЦ “СВЕТОЗАР  

МАРКОВИЋ“  У ЈАГОДИНИ 
  

  Opis pozicije radova 
Jedinic

a mere 
Količina 

Jedinicna 

cena bez 

PDV-a 

Jedinicna 
cena sa 
PDV-om 

Ukupna cena 
bez PDV-a 

Ukupna cena  
sa PDV-om 

Br 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(3x5) 

I Prethodni radovi             

1.1 

Skidanje poda, cementne košuljice, sa hidroizolacionim slojevima 

ploče iznad postojećeg podruma.  Cem. košuljicu skinuti do 

betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti i utovariti na kamion i 

odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. 

m
2
 225,00         

1.2 

Skidanje poda, od behaton ploča, sa podlogom i hidroizolacionim 

slojevima ploče iznad postojećeg podruma.  Ploče i ostale slojeve 

skinuti do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti i utovariti na 

kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. 

m
2
 222,00         

1.3 

Rušenje prozorskih šahti, sa zidovima i podovima od armiranog 

betona i poklopcima od stakla. Rušenje izvesti pažljivo. Šut 

prikupiti, izneti i utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 

U cenu ulazi i pomoćna skela i sečenje armature. Obračun po m2 

šahte. 

m
2
 27,60         

1.4 
Skidanje plafonske konstrukcije silaza u podrum sa poktivačem od 

TR lima.  Upotrebljiv materijal izdvojiti i složiti. Šut prikupiti, izneti i 

utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2. 

m
2
 7,50         

1.5 

Rušenje armirano betonske ploče postojećeg podruma. Rušenje 

betonske ploče izvesti pažljivo. Šut prikupiti, izneti i utovariti na 

kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna 

skela i sečenje armature. Obračun po m3. 

m3 54,60         

1.6 
Rušenje sitnorebraste tavanice. Rušenje izvesti pažljivo. Šut 

prikupiti, izneti i utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. 

U cenu ulazi i pomoćna skela i sečenje armature. Obračun po m2. 

m
2
 221,00         

1.7 
Pažljiva demontaža podrumskih prozora. Demontirane prozore 

sklopiti, utovariti na kamion i predati investitoru. Obračun po 

komadu. 

kom 16,00         

1.8 
Pažljiva demontaža postojećih fasadnih portala prizemlja. 

Demontirane portale sklopiti, utovariti na kamion i predati 

investitoru. Obračun po komadu. 

kom 17,00         
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1.9 Pažljiva demontaža podrumskih vrata. Demontirana vrata sklopiti, 

utovariti na kamion i predati investitoru. Obračun po komadu. 
kom 3,00     

1.10 Rušenje armirano betonskih horizontalnih serklaža, podvlaka i 

greda. Rušenje izvesti pažljivo. Šut prikupiti, izneti i utovariti na 

kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna 

skela i sečenje armature. Obračun po m3. 

m3 22,60     

1.11 Rušenje armirano betonskih vertikalnih serklaža i stubova. Rušenje 

izvesti pažljivo. Šut prikupiti, izneti i utovariti na kamion i odvesti na 

gradsku deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela i sečenje 

armature. Obračun po m3. 

m3 22,20     

1.12 Rušenje zidova od opeke, sa nadvratnicima. Upotrebljiv materijal 

izdvojiti i složiti. Šut prikupiti, izneti i utovariti na kamion i odvesti na 

gradsku deponiju. Obračun po m3 zida. 

m3 113,00     

1.13 Rušenje stepeništa u podrumu i ka projekcionoj sali od armiranog 

betona. Rušenje stepeništa izvesti pažljivo. U cenu ulazi i pomoćna 

skela, sečenje armature itd.  Šut prikupiti, izneti i utovariti na 

kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m3 stepeništa. 

m3 5,10     

1.14 Rušenje dela betonske podne ploče. Šut prikupiti, izneti i utovariti 

na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. 
m2 55,00         

       UKUPNO     

II Zemljani radovi           

2.1 

GEODETSKI RADOVI - Taj rad obuhvata iskolčenje osovina objekta, 

sva geodetska merenja koja u svemu moraju zadovoljavati 

potrebe gradnje, kao i nivelmansko snimanje potrebnih visina. 

Paušalno paušal  1,00        

  

2.2 

Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom otkopu terena za 

podrum i temelj objekta. Iskop izvesti prema projektu i datim 

kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Deo 

iskopane zemlje odvojiti i po završetku podrumske etaže nasuti oko 

objekta. Ostatak  utovariti na kamion i odvesti na gradsku 

deponiju. Obračun po m3 zemlje, mereno uraslo. m
3
  

1.294,00 

        

  

2.3 

Nabavka, nasipanje i nabijanje donjeg nosećeg, u delu 

iskopanog postojećeg podruma zbog razlike u visini, sloja ispod 

temeljne ploče objekta kamenom granulacijom - 0- 

60mm, debljine 15 cm u zbijenom stanju, mašinskim putem, 

tolerancija ravnosti ±1cm do minimalnog modula stišljivosti 

Mc=6000 N/cm2, odnosno minimalni stepen zbijenosti 98%. m
3
  

714,00 

 

        

 

  

2.4 

Nabavka, nasipanje i nabijanje tamponskog sloja šljunka ispod 

temelja objekta sa tolerancijom po visini ± 1cm. Obračun po m3 

nabijenog šljunka. m
3
  

46,40 
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      UKUPNO   

III BETONSKI I ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI             

 3.1 

 

Izrada armirano betonskih temeljnih ploča betonom MB30, sa 

potrebnom oplatom, u svemu po statičkom proračunu. Obračun 

po m3 temelja. m
3
  402,00     

 

 3.2 

 

Izrada armirano betonskih stubova i vertikalnih serklaža betonom 

MB30 u potrebnoj oplati, u svemu po statičkom proračunu i 

detaljima iz projekta. U cenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna 

skela. Obračun po m3 stubova.  m
3
  

61,60 

 

     

 

3.3 

Izrada armirano betonskih horizontalnih serklaža, podvlaka i greda  

betonom MB30 u potrebnoj oplati, u svemu po statičkom 

proračunu i detaljima iz projekta. U cenu ulaze i oplata, 

podupirači i pomoćna skela. Obračun po m3 serklaža.  m
3
  

116,30 

 

     

 

3.4 

Betoniranje armirano betonskih zidova  betonom MB30 u 

potrebnoj oplati DO KOTE +0,68, u svemu po statičkom proračunu i 

detaljima iz projekta. U cenu ulazi i oplata. Obračun po m3 

betona. m
3
  

290,10 

 

     

 

3.5 

Betoniranje armirano betonskih zidova  betonom MB30 u 

potrebnoj oplati OD KOTE +0,68, u svemu po statičkom proračunu i 

detaljima iz projekta. U cenu ulazi i oplata. Obračun po m3 

betona. m
3
  

449,80 

 

     

 

 3.6 

 

Izrada armirano betonskih punih i stepenišnih ploča betonom 

MB30 u potrebnoj oplati, u svemu po statičkom proračunu i 

detaljima iz projekta. U cenu ulaze i oplata, podupirači i pomoćna 

skela. Obračun po m3 izlivene ploče.  m
3
  

120,00 

     

 

        UKUPNO       

IV Armiračkiradovi       

4.1 

Nabavka, istezanje, sečenje, savijanje i montaža armature u 

svemu prema statičkom proračunu i detaljima iz projekta. 

Obračun po kg armature (aproksimativno prema m3 ugrađenog 

betona). kg  170.660,00       

  

       UKUPNO      

V BRAVARSKI RADOVI             

5.1 

Izrada i montaža čelicne krovne konstrukcije od čelicnih valjanih, 

hladno oblikovanih profila u svemu prema statičkom proračunu i 

detaljima iz projekta. Sve komplet - krov. rešetke, rožnjače, 

spregovi, puni nosači i ostali sitan materijal, premazano dva puta 

antikorozivnom bojom. Obračun po kg. kg  24.400,00 

        

   UKUPNO       

VI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI             
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6.1 

Nabavka i ugradnja komplet krovne konstrukcije objekta. Krov je 

sa blagim nagibima od 3°. Uvale su formirane od samog krovnog 

pokrivača, sa padom prema slivnicima.  Konstrukcija se sastoji  od 

sledećih slojeva (odozgo na dole): 

PVC hidroizolaciona krovna membrana SikaPlan 15 G ili odg., 

tvrdopresovana kamena vuna d=15cm, čvrstoće 50kPa, gustine 

min 150kg/m3 slagana po principu preklopa (Fibran geo ili 

odgov.), parna brana SarnaVap 500E d=0,15mm, profilisani čelični 

TR lim 85x300x0.75mm. Raditi prema detaljima u projektu i prema 

dogovoru sa odabranim proizvođačem i njegovim detaljima. 

Obračun po m² razvijene površine krovne ravni. U cenu uračunati 

sve opšivke, prodore, kao i potrebne slivnike. 

          

 
 pocinkovani TR lim h=154mm d+0.75mm + parna brana + kamena 

vuna d=22cm 
m

2
 760,00     

  PVC hidroizolacija SikaPlan 15G ili odg.       m
2
        1.025,00     

 parna brana + kamena vuna d=22cm preko  ab ploče       m
2
        180,00     

     UKUPNO   

VII IZOLATERSKI RADOVI       

7.1 

Izrada vertikalne hidroizolacije površine vertikalnih zidova u sistemu 

sa pvc membranom Sikaplan 9.6, po sledećem opisu: 

- podloga AB zid 

- geotextil 500g/m2 (filc) 

- PVC elastična hidroizolaciona membrana Sikaplan 9.6, slobodno 

položena, na krajevima preklopljena i zavarena vrelim vazduhom,  

po gornjem obodu fiksirana (varena) na pvc lajsnu od Sikaplan 

lima 

- geotextil 500g/m2 (filc) 

- zaštita hidroizolacije - drenažna membrana tipa SikaDrain ili odg. 

Obračun po m2 postavljene izolacije. 

m
2
 1.044,20     

7.2 

Izrada horizontalne hidroizolacije površine ispod podne ploče u 

sistemu sa pvc membranom Sikaplan 9.6, po sledećem opisu: 

- podloga mršavi beton sa ravnom površinom (priprema površine 

za postavljanje hidroizolacije, ravna, obrada npr. helikopterom). 

Ukoliko je gruba površina mršavog betona neophodan je dodatni 

sloj u vidu cementne košuljice debljine oko 5cm. 

- geotextil 500g/m2 (filc) 

- PVC, elastična hidroizolaciona membrana Sikaplan ili odg. 9.6 

debljine 1,5mm, slobodno položena, na krajevima preklopljena i 

zavarena vrelim vazduhom 

- geotextil 500g/m2 (filc) 

- PE folija 

m
2
 380,00     
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- cementna košuljica debljine oko 5cm 

- AB ploča 

Obračun po m2 postavljene izolacije. 

     UKUPNO   

VIII ELEKTROINSTALATERSKI  RADOVI       

8.1  Demontaža postojeće elektroinstalacije kom 1     

8.2 

Izrada temeljnog uzemljivača od trake Fe/Zn 25x4mm u temelju 

objekta, sa varenjem za armaturu temelja na svakih 1-2 m i 

zaštićivanjem zavarenih mesta osnovnom bojom  Obračun po m1 

m1 175,00     

8.3 

Izrada izvoda sa temeljnog uzemljivača od trake P25x4mm, 

prosečne dužine 4m za: za spoljni cevni uzemljivač (8kom.), za 

GRO(1kom), za zemljovod gromobrana (2kom) i za uzemljenje 

metalnih masa opreme i uređaja (4kom). Pozicija obuhvata i 

ukrsni komad (1 po izvodu) SRPS N.B4.936/III. Spojena mesta 

zaštititi antikorozivnom bojom. 

kom 15,00     

8.4 

Isporuka svog potrebnog materijala i izrada cevnog uzemljivača 

na 1m od ivice temelja od pocinkovane cevi dužine 2m,prečnika 

50mm,sa spajanjem za predhodno izrađeni izvod pomoću šelne 

za spajanje trake i cevi.Cevi se nabijaju u zemlju do 0,5m od kote 

tla.Spojena mesta zaštititi antikorozivnom bojom.Plaća se po 

kom.cevi, komplet sa nabijanjem cevi,spajanjem,šelnom i 

zatrpavanjem. 

kom 8,00     

8.5 
Isporuka i ugradnja ukrsnih komada za međusobno povezivanje 

trake P25x4mm u temelju objekta. 
ком 15,00     

     UKUPNO   

IX TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE       

9.1 

Demontaža postojećeg primarnog toplovodnog priključnog 

cevovoda za sistem gradskog daljinskog grejanja (čelične cevi 

prečnika DN 40, čelični fiting, nosači cevi, izolacija u mineralnoj 

vuni i alu limu ukupna dužina cca  2x50 m). Paušalno. 

ком 1,00     

9.2 

Izmeštanje (demontaža i montaža) postojećeg rashladnog 

agregata za klima komoru sa pozicije na platou kota (+0,00 m) na 

krov postojećeg prizemnog dela objekta (kota +4.00). Masa 

agregata cca 3000 kg. Paušalno. 

ком 1,00     

9.3 

  Demontaža spoljnog dela postojećih cevovoda za rashladni 

aаgregat i povezivanje na novoj poziciji (čelične cevi DN 65, 

ččelični fiting, nosači cevi, izolacija meka poliuretanska sa parnom 

bbranom debljine 19mm u oblozi od alu lima, ukupna dužina cca 

ком 1,00     
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22x15 m). Paušalno. 
 

9.4 
Izrada i montaža čelične konstrukcije za postolje rashladnog 

agregata dimenzije 3,0x3,0 m visina nogara 0,2 m. Paušalno. 
ком 1,00     

9.5 

Pripremno-završni radovi 

a) ispust fluida iz primarnog toplovoda, 

b) ispust i punjenje (vraćanje istog) fluida u rashladnom sistemu, 

puštanje u rad i funkcionalna proba rashladnog sistema klima 

komore, 

c) transportni i ostali prateći troškovi. 

ком 1,00     

        UKUPNO      

REKAPITULACIJA               

I PRETHODNI RADOVI       

II ZEMLJANI RADOVI             

III BETONSKI I ARMIRAČKO-BETONSKI RADOVI             

IV ARMIRAČKI RADOVI             

V BRAVARSKI RADOVI             

VI KROVIPOKRIVAČKI RADOVI             

VII IZOLATERSKI RADOVI              

VIII ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI             

IX TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE            

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:                

 ОБРАЧУНАТ ПДВ:                                             

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом             

 

                Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
1) у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

2) у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

3) у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

4) у колони 7. 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 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

 

Датум: 
 Потпис понуђача 
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XIII. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ  

 

У вези са чланом 76. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 

        назив понуђача 

сам у претходном периоду од ____________година, реализовао или учествовао у реализацији  

уговора, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

Р
ед

н
и

 

б
р
. 

Назив уговора 

(навести назив објекта, 

врсту радова, површина и 

намена објекта)  

Година 

завршетка 

реализације 

уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

      

     

     

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а. 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији 

је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
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XIV. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ  

 

У вези са чланом 77. став 2. Закона, ___________________________________, изјављујем да 
        назив понуђача 

су следећа лица одговорна за извршења уговора о јавној набавци извођењу прве фазе 

грађевинских радова на  реконструкцији и доградњи Културниг центра  “Светозар Марковић“ 

у Јагодини, чија листа је наведена у следећој табели: 

 

 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј:

 

Име и презиме 

извршиоца: 
Број лиценце: 

Назив понуђача / 

учесника у 

заједничкој 

понуди код кога 

је лице 

ангажовано 

    

     

    

    

    

    

    

 

 

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити фотокопију лиценце и потврду о важењу 

лиценце, која мора бити оверена печатом и потписом имаоца лиценце. 
Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за 

извршење уговора и квалитет изведних радова, Понуђач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на 

сагласност Наручиоцу. Oсобље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних, што понуђач 

документује доказима наведеним у тексту конкурсне документације. 
 

 

Датум:  Потпис овлашћеног лица 
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XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА 

 

Назив наручиоца изведених радова: 

Седиште наручиоца: 

Матични број: 

ПИБ: 

 

 

 

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје: 

 

ПОТВРДУ 

Да је понуђач____________________________________________________ 
(назив,седиште извођача радова/понуђача)   

 

за потребе наручиоца  _________________________________________________, 

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове: 

 

1. _________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у 

вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,  

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на 

основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године. 

 

Датум почетка радова:________________________ 

 

Датум завршетка радова:______________________ 

 

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе 

 

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке  извођење прве фазе 

грађевинских радова на  реконструкцији и доградњи Културног центра  “Светозар Марковић“ 

у Јагодини и за друге сврхе се не може употребити. 

 

Контакт лице наручиоца: ____________________________, телефон: ________________. 

 

 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица наручиоца 

изведених радова 

   

 

 

 

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести 

материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси 

уз понуду. 
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XVI.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И 

ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 
  Понуђач ________________________________________, даје следећу  

 
 
 

И З Ј А В У 

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У 

ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу 

Наручиоца, дана _________________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови 

извођењу прве фазе грађевинских радова на  реконструкцији и доградњи Културниг центра  

“Светозар Марковић“ у Јагодини, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно 

техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. 

Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу 

бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.   

 

 

 

 

 

Датум:  Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________       

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације није додатни услов који морају да испуне понуђачи како би 

понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно 

овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца. 

 

 


