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Јавно предузеће“Инфраструктура Шабац“  

 
15.000 Шабац, Ул. Крађорђева бр. 27 

 
тел: 015/354-884 

 
интернет страница www.infrastrukturasabac.co.rs 

 
                                                                                                           Број: 404-4-42/19-03 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
  

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА  

 
Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 

по партијама од 1 до 12: 
Партија 1: МЗ Букор 
Партија 2:МЗ Варна 

Партија 3:МЗ Горња Румска 
Партија 4:МЗ Грушић 
Партија 5:МЗ Криваја 

Партија 6:МЗ Поцерски Метковић 
Партија 7:МЗ Рибари 
Партија 8:МЗ Дуваниште 
Партија 9:МЗ Корман 

Партија 10:МЗ Петковица 
Партија 11: МЗ Јевремовац 
Партија 12: МЗ Шеварице 

 
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 

 
 

Јавна набавка број: 41/19 
 
 
 
 

 
 

 
Шабац,  август 2019. године 
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 
 
 

 
1.    Позив за давање понуде 
 
2.   Општи подаци о јавној набавци 
 
3.    Подаци о предмету јавне набавке 
 
 4.   Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН,  
        образац и упутство за доказивање испуњености тих услова 
 
 5.    Упутство за сачињавање понуде 
 
 6.    Општи подаци о понуђачу 
 
 7.    Образац понуде 
 
 8.    Модел уговора 
 
 9.   Образац структуре цене, са упутством 
 
 10.  Образац трошкова припреме понуде 
 
 11.   Изјава понуђача да прихвата услове из позива и конкурсне документације 
 
 12.   Изјава понуђача о тачности датих података 
 
 13.   Образац изјаве понуђача о примени система заштите животне средине и     
          непостојању забране обављања делатности 
 
  14.  Изјава понуђача о независној понуди 
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Образац 1. 
 

Градска управа града Шапца 
Шабац  
Број: 404-4-42/19-03 
Датум: 02.08.2019.  
 

ПОЗИВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 50. Закона о јавним набавкама Градска управа града Шапца 
као наручилац у овом поступку овлашћује Јавно предузеће „Инфраструктуру 
Шабац“ да у њено име и за њен рачун спроведе поступак јавне набавке и 
предузме одређене радње у том поступку у складу са Одлуком о спровођењу 
поступка јавне набавке којом један наручилац овлашћује другог наручиоца 
да у његово име и за његов рачун спроведе поступак јавне набавке и предузме 
одређене радње у поступку бр. 404-4-42-2/19 -03 од 02.08.2019. 
 
На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 
124/2012 и 68/2015)  Јавно предузеће „Инфраструктура  Шабац (по  овлашћењу наручиоца 
Градске управе града Шапца) упућује позив за подношење понуда у отвореном поступку за 

јавну набавку радова Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница 

по партијама од 1 до 12: 
Партија 1: МЗ Букор 
Партија 2:МЗ Варна 

Партија 3:МЗ Горња Румска 
Партија 4:МЗ Грушић 
Партија 5:МЗ Криваја 

Партија 6:МЗ Поцерски Метковић 
Партија 7:МЗ Рибари 
Партија 8:МЗ Дуваниште 
Партија 9:МЗ Корман 

Партија 10:МЗ Петковица 
Партија 11: МЗ Јевремовац 
Партија 12: МЗ Шеварице, 

ЈН бр. 41/19, у складу са конкурсном документацијом. 
 
           ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
Понуда мора у целини бити сачињена у складу са конкурсном документацијом и 
позивом наручиоца. Понуде морају бити достављене лично или препорученом 
пошиљком у затвореном коверту на адресу Јавног предузећа (које у име и за 
рачуна Градске управе града Шапца спроводи поступак јавне набавке): Јавно 
предузеће „Инфраструктура Шабац“, ул. Карађорђева бр. 27, 15000 Шабац, са 
назнаком „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 41/19“. На 
полеђини коверта мора бити пун назив, адреса и телефон понуђача, као и име лица 
за контакт именованог од стране понуђача. 
Рок за достављање понуда је 32 дана од дана оглашавања на Порталу јавних 
набавки, односно до 03.09.2019. године до 09:00 часова 
Благовременим ће се сматрати само понуде које су до наведеног рока приспеле на 
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адресу Јавног предузећа, без обзира на који су начин послате. Све неблаговремене 
понуде ће неотворене бити враћене понуђачима са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 
Неблаговремене понуде се неће разматрати. Понуде које нису у складу са 
конкурсном документацијом сматраће се неприхватљивим. Понуде са варијантама 
нису дозвољене.  
 
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 
Понуде ће бити отворене 03.09.2019. године у 09:30 часова у просторијама Јавног 
предузећа „Инфраструктура Шабац“, Ул. Карађорђева бр. 27, други спрат, које 
спроводи поступак јавне набавке у име и за рачун Градске управе града Шапца. 
Представник понуђача, који ће присуствовати јавном отварању мора предати 
комисији за јавне набавке писмено овлашћење понуђача за учешће у поступку 
отварања понуда.  
Овлашћење мора да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне 
карте, потпис и печат овлашћеног лица (и у случају када је овлашћени 
представник власник фирме). Без оваквог овлашћења, представник има право само 
на присуство, без права стављања примедби на ток отварања и потписа записника. 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ 
 
Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац“, које у име и за рачун Градске управе 
града Шапца спроводи поступак јавне набавке, ће извршити избор најповољније 
понуде применом критеријума најниже цене. 
Јавно предузеће ће припремити предлог Одлуке о додели уговора, коју ће 
најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда  донети наручилац Градска 
управа града Шапца, а коју ће Јавно предузеће објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења. 
Одлука о додели уговора обавезује изабраног понуђача да приступи уговарању 
посла на први позив наручиоца. 
 
 

Образац 2. 
 
 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Подаци о наручиоцу: 
 
Градска управа града Шапца, ул Господар Јевремова бр 6, 15000 Шабац, ПИБ: 
100084619, матични број 07170122, интернет страница: www.sabac.rs 
 
На основу члана 32. и члана 50. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/2012,14/201 и 68/2015) и на основу Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС број 86/2015) ЈП 
„Инфраструктура Шабац“спроводи отворени поступак јавне набавке у име и за 
рачун Градске управе града Шапца (у даљем тексту Наручилац) по 
овлашћењу  које је дато Одлуком бр. 404-4-42-2/19-03 од 02.08.2019. 
 Јавну набавку по овлашћењу спроводи: Јавно предузеће „Инфраструктура 
Шабац“, Ул. Карађорђева бр. 27, интернет страница: www.infrastrukturasabac.co.rs 
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Врста набавке: Набавка радова 
 
Сврха спровођења поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
Контакт особа:Вања Дамњановић, тел. 015/354-884. 
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Образац 3. 
 
 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 
Опис предмета набавке: 
 

Предмет јавне набавке је набавка радова – Извођење грађевинских радова на 
објектима сеоских месних заједница 

по партијама од 1 до 12: 
Партија 1: МЗ Букор 
Партија 2:МЗ Варна 

Партија 3:МЗ Горња Румска 
Партија 4:МЗ Грушић 
Партија 5:МЗ Криваја 

Партија 6:МЗ Поцерски Метковић 
Партија 7:МЗ Рибари 
Партија 8:МЗ Дуваниште 
Партија 9:МЗ Корман 

Партија 10:МЗ Петковица 
Партија 11: МЗ Јевремовац                       
Партија 12: МЗ Шеварице 

 
 
 
Процењена вредност без ПДВ-а по партијама: 
Партија 1: 669.166,00 динара 
Партија 2: 833.333,00 динара 
Партија 3: 486.817,00 динара 
Партија 4: 416.666,00 динара 
Партија 5: 416.666,00 динара 
Партија 6: 666.666,00 динара 
Партија 7: 125.000,00 динара 
Партија 8: 250.000,00 динара 
Партија 9: 366.250,00 динара 
Партија 10: 666.666,00 динара 
Партија 11: 3.838.230,00 динара 
Партија 12: 1.250.000,00 динара 
        
Ознака из општег речника: 
 
45000000 – Грађевински радови 
 
 
 
Јавна набавка је обликована по партијама. 
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Остали услови везани за предмет набавке: 
 
Планирано је извођење грађевинско занатских радова на објектима у месним заједницама 
према дефинисаним партијама. У предмеру и предрачуну радова за сваку партију односно 
месну заједницу дефинисани су обим и природа радова. 
 
Рок извршења радова:   
 
Партија 1: 60 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 2: 45 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 3: 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 4: 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 5: 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 6: 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 7: 10 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 8: 15 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 9: 45 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 10: 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 11: 60 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 12: 10 радних дана од увођења извођача у посао 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8/130 
 
 
 
 

Образац 4. 
 

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН, 
образац и упутство за доказивање испуњености тих услова 

 
4.1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН 

 
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар. 
 
Доказ: Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и понуђач није 
дужан да га доставља, само уписује интернет страницу надлежног органа. 
 
 
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако 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. 
 
Доказ: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Ако 
понуду подноси предузетник, овај доказ доставља само за њега, као физичко лице - 
доставља се уверење надлежне полицијске управе МУП-а Србије. (ови докази не могу 
бити старији од два месеца пре отварања понуда). 
 
Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио порезе, доприносе и друге 
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе, када има 
седиште на њеној територији. 
 
Докази:  
  * Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе   
* Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по  
основу изворних локалних јавних прихода.    
(достављају се копије; наведени докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда.  
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације, доставља потврду надлежног органа 
да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију. 
  
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац, пре 
доношења одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих доказа за тачке од 2) до 4). Доказ за тачку 1) је јавно доступан на 
интернет страници надлежног органа и понуђач није дужан да га доставља. 
 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних  
услова из чл. 75. став 1. тачке 1) до 3) – за тачку 1) само уписати интернет страницу за јавно 
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доступан податак, а доказе о испуњености осталих услова из чл. 76. испуњавају заједно. 
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 3) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 

 
 

 
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 3.  

доставља само неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и 
уписује број и датум издавања решења. 

 
 

4.2. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН  
 

Услов: Кадровски капацитет за партије од 1-11: 
•  Право на учешће у поступку има понуђач који по било ком основу (уговор о раду 

на одређено или неодређено време, уговор о допунском раду, уговор о 
привремено-повременим пословима...), у складу са Законом о раду, има 
ангажованог радника са важећом дозволом за обављање делатности која 
представља предмет конкретне јавне набавке – одговорни извођач радова са 
одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије. 

 
 

Доказ: Лиценца бр. 410 или 412 или 415 или 812 одговорног извођача радова, 
коју издаје Инжењерска комора Србије и потврда Инжењерске коморе Србије 
којом се доказује да је лиценца још увек важећа, уговор о радној ангажованости 
и обрасци М Фонда ПИО. 

 
Докази се достављају у неовереним фотокопијама, а фотокопија лиценце 
мора бити потписана и оверена личним печатом одговорног извођача 
радова. 

 
 
Услов: Кадровски капацитет за партију 12: 
 

• Право на учешће у поступку има понуђач који по било ком основу (уговор о раду 
на одређено или неодређено време, уговор о допунском раду, уговор о 
привремено-повременим пословима...), у складу са Законом о раду, има 
ангажованог радника са важећом дозволом за обављање делатности која 
представља предмет конкретне јавне набавке – одговорни извођач радова са 
одговарајућом лиценцом Инжењерске коморе Србије. 

 
 

Доказ: Лиценца бр. 430 одговорног извођача радова, коју издаје Инжењерска 
комора Србије и потврда Инжењерске коморе Србије којом се доказује да је 
лиценца још увек важећа, уговор о радној ангажованости и обрасци М Фонда 
ПИО. 

 
Докази се достављају у неовереним фотокопијама, а фотокопија лиценце 
мора бити потписана и оверена личним печатом одговорног извођача 
радова. 
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• Право на учешће у поступку за партију 12 има понуђач који има најмање десет 
(10) запослених или ангажованих радника. 
 

Доказ:  
Понуђач као доказ прилаже уговоре о радном ангажовању и обавештење о поднетој 
пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по 
одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са потребним бројем извршилаца.  
 
 

5)       Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже довољним     
    техничким капацитетом у власништву или закупу: 
 

Неопходан технички капацитет за партије од 1 до 10: 
 
- Камион носивости до 3 т 
-мешалица 
- первибратор  
- фасадна скела 
одговарајући алат за рад: 
шпакла, глеталица, ваљак за кречење  
 
 
Доказ:  
Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном, 
моралном и материјалном одговорношћу) да је власник захтеване опреме или да за 
тражену опрему ако није у власништву понуђача има уговор о закупу или слично за 
период трајања уговора 
 

- читаче саобраћајних дозвола,  
 
 
Неопходан технички капацитет за партију 12: 

 
 

• Понуђач мора да поседује једно доставно возило. 
 

Доказ: Неопходан технички капацитет  
Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном, 
моралном и материјалном одговорношћу) да је власник захтеване опреме или да за 
тражену опрему ако није у власништву понуђача има уговор о закупу или слично за 
период трајања уговора 
 

- читаче саобраћајних дозвола,  
 

6)       Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
            пословним капацитетом. 

 
Неопходан пословни капацитет за све партије од 1-12: 
 

 Понуђач мора да има најмање три изведена посла на сличним радовима који су  
предмет ове јавне набавке у претходне три година (2016, 2017 и 2018.) 
 
Доказ: 
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Понуђач као доказ прилаже неоверене фотокопије рачуна или окончаних ситуација за 
извршене радове. 
 

      7)      Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
            финансијским капацитетом. 
 

  Неопходан финансијски капацитет за партије од  1 до 10: 
 
Понуђач мора да има укупно остварен пословни приход од минимално 500.000,00 
динара за претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018. година). 
 

 
Неопходан финансијски капацитет за партију 11 и партију 12: 

 
Понуђач мора да има укупно остварен пословни приход од минимално 3.000.000,00 
динара за претходне 3 обрачунске године (2016, 2017. и 2018. година). 
 
 
Доказ:  
 
као доказ прилаже неоверене фотокопије следећих докумената:   

- извештај о бонитету издат од стране надлежног органа 
или 
- биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог 

биланса стања 
или 
- исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, 

радова или услуга. 
 

8) Услов: Право научешће у поступку за партију 12 има понуђач ако поседује 
неопходне стандарде: 
 
Стандарди : 
 
Понуђач мора да поседује следеће стандарде за партију 12: 
 ISO9001, ISO14001, ISO 18001, ISO 50001 
 
Доказ: 
Копије сертификата за тражене стандарде. 
 
  

9)    Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако достави средства 
финансијског обезбеђења: 

 
 

ПО 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ за сваку 
партију за коју понуђач подноси понуду, која се може активирати 
најповољнијем понуђачу у износу од 10%  од понуђене цене без ПДВ-а у 
случају када најповољнији понуђач одбије да потпише Уговор; бланко меница 
мора бити оверена печатом и потписом овлашћеног лица;  

- оверен захтев за регистрацију менице; меницa мора бити евидентиранa у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о 
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ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач 
доказује овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке 

и   
   - фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране 

пословне банке, са датумом овере после објављивања позива,  
 

 
 
Понуђач је дужан да пре закључења уговора наручиоцу достави  
 
   - по 2 (две) сопствене бланко менице за – ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и 
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ за сваку партију за 
коју понуђачу буде додељен уговоре, оверене печатом и потписом овлашћеног 
лица пре закључења уговора; 

   
   - оверен захтев за регистрацију менице; меницa мора бити евидентиранa у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о 
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач 
доказује овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке 

и   
   - фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране 

пословне банке, са датумом овере после објављивања позива,  
 
ради наплате средстава:  

1. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
2. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Понуђачима, који не успеју у поступку јавне набавке,  менице ЗА 

ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ и картон депонованих потписа  биће враћени након 
потписивања уговора. 
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4.3. ОБРАЗАЦ И УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 

УСЛОВА  из чл. 75. и 76. ЗЈН 
 
4.3.1. ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  из чл. 

75. и 76. ЗЈН 
 
 
 

             
           Назив документа 

 
Ко је издао 
документ 

Број и датум 
издавања 
документа 

 
1
. 

Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре  
(Овај доказ је јавно доступан на интернет 
страници надлежног органа и понуђач није 
дужан да га доставља, само уписује интернет 
страницу) 

Доказ је јавно доступан 
на интернет страници 

____________________ 
 
 
 

____________________ 

 
 
 
- 

2
. 

Доказ да понуђач и његов законски заступник 
нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да 
нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре. (наведени 
докази не могу бити старији од два месеца 
пре отварања понуда). 

 
 
 

____________________ 
 
 

____________________ 
 
 

____________________ 

 
 
 

_________. 
 
 

_________  
 

_________. 

3
. 

* Уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе   
 
* Уверење надлежне локалне самоуправе да 
је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода.   
  
(достављају се копије; наведени докази не 
могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 
 
или  
 
Потврда да се понуђач налази у поступку 
приватизације, коју је издала Агенција за 
приватизацију 

 
Пореска управа 

Филијала 
________________ 

 
 

Локална самоуправа 
__________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Агенција за 
приватизацију 

 
 
 

_________. 
 
 
 

_________. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________  

 
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 3.  доставља само 
неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и уписује број ___________ и 

датум издавања решења __________________. 
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4
. 
Кадровски капацитет за партије од 1-11: 
 
- Лиценца бр. 410 или 412 или 415  или 812 
одговорног извођача радова 
______________________________ 
______________________________, 
коју издаје Инжењерска комора Србије; 
 
- Потврда Инжењерске коморе Србије, 
којом се доказује да је лиценца још увек 
важећа 
 
- лиценца потписана и оверена 
 
- уговор о раду или уговора о радном 
ангажовању и  
 
- обрасци М Фонда ПИО 
 
 
 
 
 
 
Кадровски капацитет за партију 12: 

 
 
Лиценца бр. 430 
одговорног извођача радова 
______________________________ 
______________________________, 
коју издаје Инжењерска комора Србије; 
 
- Потврда Инжењерске коморе Србије, 
којом се доказује да је лиценца још увек 
важећа 
 
- лиценца потписана и оверена 
 
- уговор о раду или уговора о радном 
ангажовању и  
 
- обрасци М Фонда ПИО 
 
 
 
 
Право на учешће у поступку има понуђач 
који има најмање десет (10) запослених или 
ангажованих радника. 
 
 
 

 
 

Инжењерска комора 
Србије 

 
 

Инжењерска комора 
Србије 

 
 

да            не 
(заокружити) 

 
 
Уговор од ___________ 

 
 
Обрасци _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Инжењерска комора 

Србије 
 

 
Инжењерска комора 

Србије 
 
 

да            не 
(заокружити) 

 
 
Уговор од ___________ 

 
 
Обрасци _____________ 

 
 
 
Доказ:  
Понуђач као доказ 
прилаже уговоре о 
радном ангажовању и 
обавештење о поднетој 
пореској пријави ППП-
ПД, извод из појединачне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

потврда важи 
до 

______ 201_. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

потврда важи 
до 

______ 201_. 
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пореске пријаве за порез 
и доприносе по одбитку, 
а којим понуђач доказује 
да располаже са 
потребним бројем 
извршилаца.  
 

5
.  

Технички капацитет: 
За партије од 1-10 

 
- Камионо носивости до 3 т 
-мешалица 
- первибратор  
- фасадна скела 
одговарајући алат за рад: 
шпакла, глеталица, ваљак за кречење  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Неопходан технички капацитет за 
партију 12: 

 
 
 
Понуђач мора да поседује једно доставно 
возило. 
 

-  

Изјава понуђача 
(печатом оверена, 
потписана од овлашћеног 
лица, под пуном 
кривичном, моралном и 
материјалном 
одговорношћу) да је 
власник захтеване 
опреме или да за 
тражену опрему ако 
није у власништву 
понуђача има уговор о 
закупу или слично за 
период трајања уговора 
 
            Да          не  

(заокружити) 
 

- читач саобраћајних 
дозвола 
            Да          не  

(заокружити) 
 

 
 

Доказ: 
Неопходан технички 
капацитет  
Изјава понуђача 
(печатом оверена, 
потписана од овлашћеног 
лица, под пуном 
кривичном, моралном и 
материјалном 
одговорношћу) да је 
власник захтеване 
опреме или да за 
тражену опрему ако 
није у власништву 
понуђача има уговор о 
закупу или слично за 
период трајања уговора 
            Да          не  

(заокружити) 
 
читаче саобраћајних 

 



16/130 
 

дозвола,  
 

            Да          не  
(заокружити) 

 
 

6
. 

Пословни капацитет за све партије од 1-12: 
 
- најмање три изведена посла на сличним 
радовима  који су  предмет ове јавне 
набавке у претходне три године (2016, 
2017, 2018.) 
 

- Приложене су 
неоверене фотокопије 
рачуна или окончаних 
ситуација за извршене 
радове.  

да         не 
           (заокружити) 

 

7
. 

Финансијски капацитет: 
За партије од 1-10 
 
 
- укупно остварен пословни приход од 
минимално 500.000,00 динара за 
претходне 3 обрачунске године (2015, 
2016. и 2017. година). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансијски капацитет: 
За партију 11 и партију 12: 
 
 
 
- укупно остварен пословни приход од 
минимално 3.000.000,00 динара за 
претходне 3 обрачунске године (2015, 
2016. и 2017. година). 
 
 
 
 
 

Приложене су неоверене 
фотокопије докумената:   
- извештај о бонитету 
издат од стране 
надлежног органа 

или 
биланс стања и биланс 
успеха са мишњељем 
овлашћеног ревизора или 
извод из тог биланса 
стања 

или 
исказ о понуђачевим 
укупним приходима од 
продаје и приходима од 
производа, радова или 
услуга. 

да                  не 
          (заокружити) 
 
 
Приложене су неоверене 
фотокопије докумената:   
- извештај о бонитету 
издат од стране 
надлежног органа 

или 
биланс стања и биланс 
успеха са мишњељем 
овлашћеног ревизора или 
извод из тог биланса 
стања 

или 
исказ о понуђачевим 
укупним приходима од 
продаје и приходима од 
производа, радова или 
услуга. 

да                  не 
          (заокружити) 
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8
.  

 
Право научешће у поступку за партију 12 
има понуђач ако поседује неопходне 
стандарде: 
 
 
Понуђач мора да поседује следеће 
стандарде за партију 11: 
 ISO9001, ISO14001, ISO 18001, ISO 50001 
 
 
 

Доказ: 
Копије сертификата за 
тражене стандарде. 

 
 
 

да                  не 
          (заокружити) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ПО 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА 
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ за сваку партију 
за коју понуђач подноси понуду, која се 
може активирати најповољнијем 
понуђачу у износу од 10%  од понуђене 
цене без ПДВ-а у случају када 
најповољнији понуђач одбије да потпише 
Уговор; бланко меница мора бити оверена
печатом и потписом овлашћеног лица;  
 
- оверен захтев за регистрацију менице и 
 
- фотокопија картона депонованих 
потписа, оверена од стране пословне банке, 
са датумом овере после објављивања 
позива 

Бр.   
__________________  
__________________  
__________________  
__________________  
__________________ 
__________________ 
__________________  
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________  
__________________ 

 
 

Банка 
_________________ 

 
 
 
 

Банка 
_________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______.201__. 
 
 
 
 

______.201__. 
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4.3.2. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  из 
чл. 75. и 76. ЗЈН 

 
 
1. Овај доказ је јавно доступан на интернет страници надлежног органа и 
понуђач није дужан да га доставља, само уписује интернет страницу. 
 
 
2. У тачки 2. као доказ приложити извод из казнене евиденције, односно 
уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства  
унутрашњих послова да он и његов законски заступник није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против 
заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. 

Ако понуду подноси предузетник, овај доказ доставља само за њега,  
као физичко лице, доставља се уверење надлежне полицијске управе МУП-а 
Србије. 

Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања 
докумената. 
 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења  

одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију у року од 5 дана. 
 
 

3. У тачки 3. као доказ приложити уверење Пореске управе Министарства 
финансија и привреде, да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, и 
уверења надлежне локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода. 

Понуђач у обрасцу попуњава називе органа и датуме издавања  
      докумената. 

Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Достављају се у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења  

одлуке о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 
комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију у року од 5 дана. 
 

 
Уколико је понуђач уписан у Регистар понуђача, за тачке од 1. – 3.  доставља само 
неоверену копију решења о упису у Регистар понуђача и уписује број и датум 

издавања решења. 
 

 
4. У тачки 4. као доказ приложити за партије од 1-11: 
 

   -     лиценцу одговорног извођача радова бр. 410 или 412 или 415 или 812 коју издаје 
Инжењерска комора Србије и потврду Инжењерске коморе Србије, којом се доказује 
да је лиценца још увек важећа (доставља се фотокопија лиценце, која мора бити 



19/130 
 

потписана и оверена личним печатом одговорног извођача радова);  
- уговор о радном ангажовању (доставља се фотокопија) и  
- обрасци  Фонда ПИО (доставља се фотокопија). 

 
 

У тачки 4. као доказ приложити за партију 12: 
 

-     лиценцу одговорног извођача радова бр. 430 коју издаје Инжењерска комора 
Србије и потврду Инжењерске коморе Србије, којом се доказује да је лиценца још увек 
важећа (доставља се фотокопија лиценце, која мора бити потписана и оверена личним 
печатом одговорног извођача радова);  

- уговор о радном ангажовању (доставља се фотокопија) и  
- обрасци  Фонда ПИО (доставља се фотокопија). 

 
- Понуђач као доказ прилаже уговоре о радном ангажовању и обавештење о 
поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне пореске пријаве за 
порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са 
потребним бројем извршилаца.  

 
У обрасцу попунити име и презиме одговорног извођача радова и уписати датум  

на потврди до када је лиценца још увек важећа; уписати датум закључења уговора о раду 
или уговора о радном ангажовању и  уписати ознаке достављених М образаца Фонда. 
 
                  Докази се достављају  у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења одлуке 
о додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну 
набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију: 
уговора о раду и обрасце М Фонда ПИО, у року од 5 дана. 

 
 

5. У тачки 5. као доказ приложити за све партије:  
 

- Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном 
кривичном, моралном и материјалном одговорношћу) да је власник захтеване 
опреме или да за тражену опрему ако није у власништву понуђача има 
уговор о закупу или слично за период трајања уговора 

 
- читаче саобраћајних дозвола,  
 
6. У тачки 6. као доказ приложити за све партије  

 
- неоверене фотокопије рачуна или окончаних ситуација за извршене радове. 

У обрасцу заокружити одговор. 
 

Докази се достављају  у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења одлуке о 
додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за 
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверене 
копије, у року од 5 дана. 
 
 

7. У тачки 7. као доказ приложити: 
- извештај о бонитету издат од стране надлежног органа 

или 
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биланс стања и биланс успеха са мишњељем овлашћеног ревизора или извод из тог 
биланса стања 

или 
исказ о понуђачевим укупним приходима од продаје и приходима од производа, 
радова или услуга. 
У обрасцу заокружити одговор. 

 
Докази се достављају  у неовереним копијама, а наручилац, пре доношења одлуке о 

додели уговора, захтева од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за 
јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверене 
копије, у року од 5 дана. 

 
 

8. У тачки 8. као доказ приложити:  
 
Копије сертификата за тражене стандарде за партију 12. 

 
 

9. У тачки 9. као доказ приложити:  
 

 
- по 1 (једну) сопствену бланко меницу за озбиљност понуде за сваку партију за 

коју понуђач подноси понуду, оверену печатом и потписом овлашћеног лица;  у 
образац уписати  број меница; 

 
- оригиналан образац захтева за регистрацију меница, оверен од стране пословне 

банке, уписати назив банке и датум издавања захтева; 
 
- фотокопију картона депонованих потписа, оверену од стране пословне банке, са 

датумом овере после објављивања позива, уписати назив банке и датум овере. 
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Образац 5. 
 

5. УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

                    Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 
наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 
избора најповољније понуде за јавну набавку радова за извођење грађевинских радова на 
објектима сеоских месних заједница  
по партијама од 1 до 12: 
 
Партија 1: МЗ Букор 
Партија 2:МЗ Варна 
Партија 3:МЗ Горња Румска 
Партија 4:МЗ Грушић 
Партија 5:МЗ Криваја 
Партија 6:МЗ Поцерски Метковић 
Партија 7:МЗ Рибари  
Партија 8:МЗ Дуваниште 
Партија 9:МЗ Корман 
Партија 10:МЗ Петковица 
Партија 11: МЗ Јевремовац 
Партија 12: МЗ Шеварице 

 
 
 

Понуђач мора испуњавати све Законом о јавним набавкама одређене услове за 
учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са 
конкурсном документацијом.  

 

 
Понуда се доставља у конкурсној документацији са свим 

странама, које су нумерисане редним бројевима од 1/130  до  130/130, где 
се, на местима где је потребно приложити доказе, убацују прилози, а 
конкурсна документација и докази морају бити упаковани у једну целину 
(у фасциклу, регистратор или само повезани јемствеником). Средства 
финансијског обезбеђења, картон депонованих потписа и захтев за 
регистрацију меница не повезивати у фасциклу, како би исти могли бити 
враћени понуђачима у неоштећеном стању. 

 

 
           Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 
обрасце дате у конкурсној документацији, читко – штампаним словима. Свака 
исправка текста или цифре мора бити парафирана и оверена печатом, у 
противном ће понуда бити неприхватљива. 
 
            Сви трошкови везани за припрему понуде и учешће у поступку јавне 
набавке падају на терет понуђача.   
 
             У случају одустанка од закључења уговора о јавној набавци, 
наручилац неће бити одговоран ни на који начин за било какву штету коју 
понуђач може услед тога да претрпи, укључујући али не ограничавајући се на 
изгубљену добит, упркос томе што је наручилац био упозорен на могућност 
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наступања штете. 
 
 
5.1. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Понуђач подноси понуду која мора да садржи следеће: 

-  попуњен, потписан и печатом оверен образац ''Подаци о понуђачу''; 
-  попуњен образац за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о  
јавним набавкама; 
- Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама 
(наведене у упутству како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и чл. 76.). 
Ови документи могу бити оригинали, оверене фотокопије или фотокопије (уз 
обавезу понуђача чија понуда буде изабрана као најповољнија, да достави 
оригинале или оверене фотокопије на увид у року од 5 дана од пријема захтева 
за достављање истих). Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 
доступни на интернет страницама надлежних органа. Довољно је да приложи 
изјаву о јавној доступности тражених доказа у којој треба да наведе интернет 
странице надлежних органа. 
-  попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача да прихвата 
услове из позива и конкурсне документације 
-  попуњену, потписану и печатом оверену Изјаву понуђача о тачности  
датих података 
-  попуњен, потписан и печатом оверен „образац понуде’’  
-  Попуњен, потписан и печатом оверен образац „ структуре цене“  
-  Попуњен, потписан и печатом оверен образац „ трошкова припреме понуде“  

    -  Попуњен, потписан и печатом оверену „изјаву понуђача о независној 
  понуди“ 
-  Модел уговора – понуђач мора попунити, парафирати и оверити печатом 
сваку страну, потписати и оверити печатом последњу страну, чиме потврђује 
да прихвата елементе модела уговора.      
- попуњену, потписану и печатом оверену изјаву понуђача о примени 
Система заштите животне средине и непостојању забране обављања 
делатности. 

 
5.2. ЈЕЗИК 

 
 Понуда и остала документација која се односи на понуду морају бити 
састављени на српском језику. 
 

5.3. ВАЛУТА 
 
Понуда се изражава у динарима.  
 

5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

 Понуда са варијантама није дозвољена. 
 

5.5. РОК ИЗВОЂЕЊА 
 
Рок за извођење радова је  

Партија 1: 60 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 2: 45 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 3: 30 радних дана од увођења извођача у посао 
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Партија 4: 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 5: 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 6: 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 7: 10 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 8: 15 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 9: 45 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 10: 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 11: 60 радних дана од увођења извођача у посао 
Партија 12: 10 радних дана од увођења извођача у посао 

 
5.6.  ГАРАНТНИ РОК 

 
Гарантни рок за изведене радове за све партије износи две године.                                                             
                                                                  

5.7. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

  Понуђач је обавезан да уз своју понуду приложи: 
 
ПО 1 (једну) сопствену бланко меницу ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ за сваку 
партију за коју понуђач подноси понуду, која се може активирати 
најповољнијем понуђачу у износу од 10%  од понуђене цене без ПДВ-а у 
случају када најповољнији понуђач одбије да потпише Уговор; бланко меница 
мора бити оверена печатом и потписом овлашћеног лица;  

- оверен захтев за регистрацију менице; меницa мора бити евидентиранa у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о 
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач 
доказује овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке 

и   
   - фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране 

пословне банке, са датумом овере после објављивања позива,  
 

Понуђач је дужан да пре закључења уговора наручиоцу достави  
 
   - по 2 (две) сопствене бланко менице за – ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и 
ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ за сваку партију за 
коју понуђачу буде додељен уговоре, оверене печатом и потписом овлашћеног 
лица пре закључења уговора; 

   
   - оверен захтев за регистрацију менице; меницa мора бити евидентиранa у 
Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, у складу са Одлуком о 
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 
(»Службени гласник РС« број 56/11 од 29.07.2011. године), што понуђач 
доказује овером пријема захтева за регистрацију од стране пословне банке 

и   
   - фотокопија картона депонованих потписа, оверена од стране 

пословне банке, са датумом овере после објављивања позива,  
 
ради наплате средстава:  

1. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  
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2. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 
немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

Понуђачима, који не успеју у поступку јавне набавке,  менице ЗА 
ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ и картон депонованих потписа  биће враћени након 
потписивања уговора. 

 
 

5.8. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
                        Додатне информације и објашњења у вези са припремањем 
понуде, заинтересовано лице може тражити у складу са чланом 20. ЗЈН 
(писани облик, електронском поштом и телефаксом), при чему може да 
укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 
конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуда. Јавно предузеће „Инфраструктура Шабац“  ће у року од 3 дана од 
дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
својој интернет страници. 
 
 
            Заинтересовано лице ће свој захтев доставити на следећу адресу 
наручиоца: ЈП „Инфраструктура Шабац“, Карађорђева бр. 27, 15000 – Шабац  
или путем електронске поште на e-mail 
vanja.damnjanovic@infrastrukturasabac.co.rs  
и vladimir.radosavljevic@infrastrukturasabac.co.rs, са напоменом „ Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 
за јавну набавку број ЈН 41/19“. 
Комуникација електронским путем се може вршити искључиво у радно 

време наручиоца, радним даном од 07:00 до 15:00 часова, субота и недеља су 
нерадни дани. У супротном, ако се комуникација врши мимо овог радног 
времена, сматраће се да је наручилац Захтев за додатним инфорамцијама или 
појашњењима примио првог наредног радног дана, у радно време у односу на 
шта ће се посматрати благовременост захтева. 

 
             Тражење додатних информација или појашњења телефоном није 
дозвољено.     

 
 

5.9.  ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ НАРУЧИОЦА 
 

  Наручилац задржава право да може захтевати додатне информације у 
вези понуђених радова. 

 
5.10. ЦЕНА 

 
Цена се исказује у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.  
 
Jединичне цене су фиксне и не могу се мењати. 
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Ако понуђач није у систему ПДВ, онда се његова цена, пореди са ценама без 
укљученог ПДВ-а осталих понуђача.  

 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама, односно 
тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.  

 
5.11. РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

             
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана  

испостављања исправне окончане ситуације. 
 

5.12. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА 
              

Подаци, које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће 
коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни ником изван 
круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. 
    

5.13. РАЗЛОЗИ  ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
  

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, уколико садржи 
битне недостатке из члана 106. ЗЈН-а, ако је неодговарајућа, ако прелази 
износ процењене вредности предметне јавне набавке (осим у случају 
наведеном у члану 107. став 4. ЗЈН-а) и ако не ограничава и не условљава 
права наручиоца. 

 
Парцијалне понуде, дате за појединачне ставке односно за делимичне 

количине биће, искључене из разматрања и одбијене као неприхватљиве. 
 

5.14 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

            Понуда мора да важи  најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања 
понуда. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија као 
неприхватљива и као таква се неће разматрати. У случају истека важења 
понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење 
рока важења понуде и у том случају понуђач не може мењати понуду. 
 
 

           5.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 

            Одлука о додели уговора за набавку радова за сваку партију донеће се 
применом критеријума најниже цене. 

 
УКУПНА ЦЕНА РАДОВА – максимално 100 пондера 

            Понуда са најнижом укупном ценом добија максимални број тј. 100 
пондера. Број пондера за укупну цену радова из осталих понуда израчунава 
се према формули: 

 
Најнижа понуђена укупна цена x  100 пондера 

 понуђена цена посматране понуде 
 
 

У случају да се након пондерисања установи да две или више понуда 
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имају исти број пондера, исказан са две децимале, наручилац ће изабрати 
оног понуђача који има већи остварени пословни приход за претходне 3 
године, а према подацима из Биланса успеха, који ће најповољнији понуђач 
бити у обавези да, по позиву наручиоца, достави на увид у оригиналу или 
овереној фотокопији. 

 
 

5.16. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
 

          По пријему одлуке о додели уговора, изабрани понуђач ће бити позван 
да закључи уговор у року од највише 8 дана од тренутка када се стекну 
законски услови (члан 113. ЗЈН). 
          Изабрани понуђач је дужан да одмах приступи потписивању уговора, 
односно да уговор, потписан и оверен, достави Јавном предузећу 
„Инфраструктура Шабац“ у року од 8 дана од дана када га је наручилац 
позвао да закључе  уговор, односно од дана када је примио уговор на потпис, 
уз оверену и потписану потврду о пријему уговора - повратницу. Уколико 
изабрани понуђач не достави потписан и оверен уговор у наведеном року 
сматраће се да је одустао од потписивања уговора, па наручилац може 
закључити уговор са следећим најповољнијим понуђачем, банкарску 
гаранцију ће искористити као средство финансијског обезбеђења, а понуђачу 
доделити негативну референцу.  
 
 

5.17. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, ЧЛАН 80. ЗЈН 
 
             Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне 
набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне 
вредности који ће поверити подизвођачу, који не може бити већи од 50%, као 
и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Обавезно је 
навођење који је подизвођач у питању. Понуђач је дужан да за подизвођаче 
достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1. до 4., а 
додатне услове испуњавају заједно. Понуђач у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

 
5.18. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ЧЛАН, 81. ЗЈН. 

 
            Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде унети 
назив конзорцијума из споразума о заједничком извршењу набавке. Споразум 
је саставни део заједничке понуде којим се понуђачи из групе међусобно  и 
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум мора 
садржати све податке у складу са чланом 81. ЗЈН. Сваки понуђач из групе 
понуђача мора да испуни  обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1. до 3., а 
додатне услове испуњавају заједно. 
            За сваког учесника у заједничкој понуди попунити, печатом оверити и 
потписати образац „Подаци о понуђачу“, као и образац за оцену испуњености 
услова из члана 75. ЗЈН. Ове стране конкурсне документације понуђач ће 
копирати у довољном броју примерака за све учеснике у заједничкој понуди. 
Све остале обрасце из конкурсне документације оверавају и потписују сви 
учесници у заједничкој понуди на истом обрасцу. 
            Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно 
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према наручиоцу. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди. 
 
 

5.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у 
претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у 
поступку јавне набавке: 

- поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама, 
- учинио повреду конкуренције, 
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења, на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач 
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 
набавкама који су се односили на исти предмет за период од претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда уколико поседује: 
-  правоснажну судску пресуду, 
- исправу о реализованом средству обезбеђења испуњавања уговорних 
обавеза, 
- исправу о наплаћеној уговорној казни, 
- рекламацију потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року, 
- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са 
пројектом, односно уговором, 
- изјаву о раскиду уговора због неиспуњења обавеза, дату на начин и под 
условима предвиђеним законом којом се уређује облигациони однос, 
-  записник комисије, формиране од стране наручиоца, којим је констатовано 
да радови нису изведени у складу са понудом и уговором. 

 
5.20. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 
 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може 
уложити захтев за заштиту права понуђача, односно поступити у складу са одредбама 
Закона које уређују поступак заштите права понуђача (члан 148-159. Закона о јавним 
набавкама). 
 

Захтев за заштиту права подноси се Јавном предузећу „Инфраструктура Шабац“ који у име 
и за рачун наручиоца Градске управе града Шапца спроводи поступак јавне набавке, а 
копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако Законом  није другачије одређено. 
 
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
Јавног предузећа „Инфрастурктура Шабац“, најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом 
поступку ако је примљен од стране Јавног предузећа три дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2.  Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
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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 става 3., сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.Одредбе ст. 3. и 4. не 
примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење 
понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку. 
 После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке 
о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за 
заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет 
дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на 
основу оквирног споразума у складу са чланом 40а закона.  
 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4., а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока. 
 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150.  закона. 
 
 
 Јавно предузећа „Инфраструктура Шабац“ објављује обавештење о поднетом захтеву за 
заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року 
од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ. 

 
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15; у 

даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 
осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН:  
 

1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда; 
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је 
процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 
 4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 
процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир 
процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је 
набавка обликована по партијама; 
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је 
додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та 
вредност већа од 120.000.000 динара; 
 7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно 
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
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 Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.  
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту 
права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права. 
 Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора 
наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.  
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће 
свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном 
захтеву за заштиту права.  
Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. Накнаду 
трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије 
о поднетом захтеву за заштиту права. 
 О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни 
наслов. 
 
 

5.21.ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 
 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 
јавне набавке повећати обим предмета набавке услед вишка радова. Уколико се током 
извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан 
да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца преко  
Јавног предузећа „Инфраструктура Шабац“. По добијању писмене сагласности Наручиоца 
Извођач ће извести вишак радова. Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, 
биће дефинисана Анексом уговора.  

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
5.22. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 

 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 
 

5.23. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

 У случају да понуђач жели да измени, допуни или опозове своју понуду, 
обавезан је да пошаље захтев за измену, допуну или опозив своје понуде. На 
основу писмене потврде од стране Јавног предузећа „Инфраструктура Шабац“, 
понуђач може извршити тражену измену у року за достављање понуда.            
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Образац 6. 
 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 
 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 
 

 

 
Особа за контакт 
 

 

 
Телефон 
 

 

 
Телефакс 
 

 

 
Електронска пошта 
 

 

 
Број рачуна 
 

 

Порески број понуђача 
(ПИБ) 
 

 

 
Матични број 
 

 

 
Порески обвезник 
ПДВ: 
 

                    
              а)   ДА                                        б)   НЕ          
                                   (заокружити) 

 
Шифра делатности: 
 

 

Врста правног лица:    а) микро;     б) мало;      в) средње;       г) велико;  
 
 
 
         Место и датум:                          М.П.:                              Понуђач: 
 
_______________________                                             _____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 1 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 1: МЗ Букор, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 1: МЗ Букор износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 60 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  __________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА    извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница  

по партијама од 1 до 12: 
 
 

ПАРТИЈА 1: МЗ Букор 
 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
за радове на завршетку реновирања зграде месне канцеларије и осталих 

припадајући просторија у Букору 

БР. РАДОВИ 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИН

А 
ЦЕНА ИЗНОС 

1 

Стругање старих више пута 
кречених унутрашњих зидова 
са предходним штићењем 
пода и изношењем шута ван 
објекта са одвозом на 
депонију до 3км. 

м² 126.00     

2 

Набавка материјала, израда 
плафона од гипс картон плоча 
д=12,5мм на предходно 
постављене дистанцере и 
одговарајућу под 
конструкцију од ЦД у УД 
профила. У цену урачунати 
потребне шафове за 
фиксирање гипс картон плоча 
као и утрошак бандаш трака и 
фуген филера 

м² 39.00     

3 

Набавка материјала, и 
облагање унутрашњих зидова 
гипс картон плочама д=12,5 
мм фиксираних 
одговарајућим лепоком за 
гипс. У цену урачунати 
одговарајуће бандаш траке и 
фуген филер као и наношење 
подлоге пре постављања гипс 
картон плочама. 

м² 126.00     
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4 

Набавка материјла и 
глетовање два пута зидова и 
плафона од гипс картон плоча 
и завршно бојење 
полудисперзивном бојом два 
пута у светлом тону по избору 
инвеститора, плафони бели. У 
цену урачунати потребно 
шлајфовање изглетованих 
зидова пре кречења. У цену 
урачунати и наношење 
подлоге на изглетоване 
зидове пре кречења 

м² 165.00     

5 

Набавка и уградња ПВЦ 
једнокрилних прозора од 
шестокоморног профила 
димензија 0,95х1,25 м са 
термопан стаклом 4/12/4. 

ком 2.00     

6 

Набавка и уградња ПВЦ 
улазних двокрилних врата од 
шестокоморног профила 
димнзија 1,35х1,90 (парапет 
панел h=40цм и стакло 
термопан 4/12/4)  

ком 1.00     

7 

Обијање фасадних 
малтерисаних површина са 
чишћењем фугни 
одпрашивањем и прањем и 
одвозом насталог шута на 
депонију до 3км 

м² 112.00     

8 

Малтерисање фасадних 
зидова од опеке продужним 
малтером 1:3:9 са предходним 
наношењем шприц малтера, 
грунтвањем и завршним 
пердашењем. 

м² 198.00     

9 

Набавка материјла и израда 
фасаде од прсканог камена у 
светлом тону (крем - кајсија), 
са предходним наношењем 
подлоге на малтерисане 
зидове 

м² 198.00     

10 

Демонтажа старих, набавка 
материјала, израда и монтажа 
нових хоризонталних олука 
од поцинкованог лима д=0,55, 
квадратног облика 12х12. Све 
олуке фиксирати на 
одговарајуће куке 

м¹ 66.00     
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11 

Демонтажа старих, набавка 
материјала, израда и монтажа 
нових вертикалних олука од 
поцинкованог лима д=0,55, 
квадратног облика 12х12. Све 
олуке фиксирати на 
одговарајуће шелне 

м¹ 51.00     

12 

Монтажа и демонтажа 
фасадне цевне скеле h=4,5м са 
радном платформом на 
висини од 3,5м и заштитним 
појасаом на висини од 4,5м. 

м² 236.00     

13 

Набавка материјала, израда и 
монтажа дрвеног шубера 
80х80цм са завршним 
бојењем емајл лаком у белој 
боји уз све потребне 
предрадње. 

ком 1.00     

14 

Набавка материјала , израда 
опшивке стрехе ОСБ плочама 
д=11мм, преко постојећих 
рогова са завршним бојењем 
садолином. 

м¹ 68.00     

УКУПНО без ПДВ-а:   
ПДВ:   
УКУПНО са ПДВ-ом:   

 
 
 
 
 
 
 
Датум: ____________ 
                                          Потпис овлашћеног лица:  
 
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 2 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Пртија 2: МЗ Варна, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 2: МЗ Варна износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 45 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  __________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА  извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница  

по партијама од 1 до 12: 
 

ПАРТИЈА 2: МЗ Варна 
 
 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
за санацију крова на дому културе у месној заједници Варна 

БР. РАДОВИ 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИН

А 
ЦЕНА ИЗНОС 

  А-ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и замена 
подлошки и шафова на 
покривачу од трапезног лима 
висине ребра 6 цм у 4 реда на 
размаку од 30 цм. 

м² 550.00     

2 

Демонтажа, 
набавкаматеријала израда и 
монтажа окапница од 
поцинкованог лима д=0,55мм 
Р.Ш=45 цм 

м¹ 105.00     

3 

Демонтажа, 
набавкаматеријала израда и 
монтажа окапница од 
поцинкованог лима д=0,55мм 
Р.Ш=33 цм 

м¹ 52.00     

4 

Набавка материјала, израда и 
монтажа опшивке дела атике 
са спољне и унутрашње 
стране крова просечне Р.Ш. 
60цм од поцинкованог лима 
д=0,55мм са фиксирањем за 
зид атике од опеке и металне 
подконструкције 
одговарајућим попнитнама и 
шафовима 

м¹ 26.00     
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5 

Набавка материјала, израда и 
монтажа продужетка 
хоризонталног олука 12х12 од 
поцинкованог лима д=0,55мм 
дужине 20цм, израда 
одговарајуће штуцне за 
вертикалу 12х12, опшивање 
чела поцинкованим лимом 
д=0,55цм на постојећу 
подконструкцију димензија 
25х50  

ком 1.00     

6 

Демонтажа постојећег 
покривача од ТР лима, 
набавка и монтажа новог ТР 
лима на постојећу 
конструкцију са свим 
потребним предрадњама (у 
цену урачунати навабку 
шафова и подлошки) 

м² 36.00     

7 

Демонтажа старих, набавка 
материјала, израда и монтажа 
нових вандиксни од 
поцинкованог лима д=0,55 
Р.ш 40цм 

м¹ 119.60     

8 

Демонтажа старих, набавка 
материјала, израда и монтажа 
нових солбанака од 
поцинкованог лима д=0,55 
Р.Ш. 33,00цм 

м¹ 7.50     

9 

Демонтажа старих, набавка 
материјала, израда и монтажа 
нових хоризонталних олука 
од поцинкованог лима д=0,55, 
квадратног облика 12х12. Све 
олуке фиксирати на 
одговарајуће шелне 

м¹ 15.50     

10 

Демонтажа старих, набавка 
материјала, израда и монтажа 
нових хоризонталних олука 
од поцинкованог лима д=0,55, 
квадратног облика 10х10. Све 
олуке фиксирати на 
одговарајуће шелне 

м¹ 3.50     

11 
Чишћење хоризонталних и 
лежећих олука  

м¹ 111.00     

БР. РАДОВИ 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИН

А ЦЕНА ИЗНОС 

  Б-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Монтажа и демонтажа 
фасадне цевне скеле h=10,00м 

м² 433.00     
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2 

Стругање старе дотрајале 
камене ситнежи са фасадних 
зидова, отпрашивање и прање 
оструганих зидова 

м² 253.00     

3 

Набавка материјала и 
наношење лепка два пута у 
међуслоју силиконска 
мрежица са предходним 
наношењем грађевинске 
фасадне подлоге. Завршна 
обрада рајбована крупноћом 
зрна 2мм у светлом тону по 
избору инвеститора. Пре 
рајбовања површине 
премазати фасадном 
подлогом 

м² 305.00     

4 

Набавка материјала, 
шмирглање, отпрашивање, 
минизирање и завршно 
бојење емајл лаком 2 пута у 
тону по избору инвеститора 
браварије од израђених од 
одговарајућих металних 
кутијастих елемената 

м² 200.00     

5 

Израда "демит" фасаде 
стиропором d=5 цм, 17 г (14 
кг/м³), са свим потребним 
елементима: почетна лајсна, 2 
слоја грађевинског лепка, 
постављање силиконске 
мрежице у међу слоју, угаоне 
ПВЦ лајсне на свим ивицама и 
углове отвора ојачати 
силиконском мрежицом 
димензија 40 х 40, постављене 
под углом од 45⁰ у односу на 
ивице отвора. Стиропор 
постављати на фасаду у свему 
по техничком опису за израду 
"демит" фасада (наношење лепка 
по ободу табле, по средини 
одговарајући број лепенки). 
Стиропор типловати типловима 
одговарајуће дужине и тврдоће, у 
свему по техничком опису за 
израду "демит" фасада (6 
ком/м²). Завршна обрада фасаде 
је рајбована акрилним малтером 
крупноће зрна 2 мм, 
одговарајућег квалитета у тону 
по избору инвеститора. Пре 
наношења акрилног малтера, све 
површине премазати фасадном 

м² 16.00     
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подлогом (грунт) одговарајућег 
квалитета. 

6 

Набавка материјала и наношење 
грађевинске подлоге пре 
стиропора и рајбовања  

м² 16.00     

7 

Набавка материјала и 
бетонирање тротоара са свим 
потребним предрадњама 
(шаловање, скидање дела 
хумуса са одвозом на 
депонију до 3км). При 
бетонирању поставити 
одговарајуће дилатационе 
фугне 

м² 37.00     

УКУПНО  А без ПДВ-а:   
ПДВ А:   
УКУПНО А са ПДВ-ом:   
УКУПНО  Б без ПДВ-а:   
ПДВ Б:   
УКУПНО Б са ПДВ-ом:   
УКУПНО  А+Б без ПДВ-а:   
ПДВ А+Б:   
УКУПНО А+Б са ПДВ-ом:   

 
 
 
Датум: ____________ 
                                          Потпис овлашћеног лица:  
 
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 3 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Пртија 3: МЗ Горња Румска, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 3: МЗ Горња Румска износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  __________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА    извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница  

по партијама од 1 до 12: 
 
 

ПАРТИЈА 3: МЗ Горња Румска                     
 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
за радове на уређењу дома и пратећих објеката у месној заједници Горња 

Румска 

БР. РАДОВИ 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦЕНА ИЗНОС 

1 

Ископ земље III категорије за 
израду темељних стопа. Стопе 
копати ширине 15цм са свих 
страна у односу на димензије 
стубова, одвоз вишка земље 
на депонију до 3км. По 
завршеном ископу одрадити 
тампон од природног шљунка 
д=5,00цм. 

м³ 4.00     

2 

Бетонирање АБ стопа МБ20 
одговарајућег квалитета и 
вибрирањем бетона 
одговарајућим 
первибраторима до потребне 
збијености. У доњој зони 
стопе поставити армирану 
мрежу Q184 и одговарајуће 
анкере за стубове висине 
h=1,00м 

м³ 4.00     

3 

Набавка материјала и израда 
оплате за стубове на угловима 
објекта димензија 
0,50х0,50цм, h=4,10м, 
аррмирати их са 8РØ12 и 
узенгијом Ø6/25 цм. Дужина 
РØ12 4,30м 

ком 6.00     

4 

Набавка материјала и израда 
одговарајуће оплате за 
стубове димензија 
0,25х0,25цм (тространа 
оплата) h=4,10м, армирати их 
са ±2РØ12 и узенгијом Ø6/25 
цм. Дужина РØ12 је 4,30м 

ком 9.00     
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5 

Набавка материјала и израда 
двостране оплате за 
хоризонталне серклаже 
димензија 0,65х0,25цм. У 
цену урачунати потребну 
подконструкцију (подупирачи 
и штафле) за 25цм серклажа 
преко стубова. Серклаж 
армирати одговарајућом 
араматуром 9РØ12 и 
узенгијом Ø6/25 цм. 

м¹ 44.00     

6 

Набавка материјала и 
бетонирање АБ стубова и АБ 
серклажа марком бетона 
МБ20 одговарајућег 
квалитета, и вибрирањем 
бетона одговарајућим 
первибраторима до потребне 
збијености. 

м³ 13.00     

УКУПНО без ПДВ-а:   
ПДВ:   
УКУПНО са ПДВ-ом:   

 
 
 
 
Датум: ____________ 
                                          Потпис овлашћеног лица:  
 
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 4 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 4: МЗ Грушић, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 4: МЗ Грушић износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  __________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА  извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 

по партијама од 1 до 12: 
ПАРТИЈА 4: МЗ Грушић 

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
за радове на уређењу основне школе и дома културе у Грушићу 

БР. РАДОВИ 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦЕНА ИЗНОС 

  А- радови на уређењу сале дома културе 

  САЛА 

1 

Глетовање два пута и кречење 
зидова и плафона два пута са 
свим извршеним пред 
припремама (стругање, 
наношење подлоге, крпљење 
оштећења на зидовима) у 
одговарајућем тону 
полудисперзивном бојом. 
Плафони бели 

м² 354.00     

  БИНА 

1 

Израда спуштеног плафона од 
гипс картон плоча д=12,5мм 
на металну подконструкцију 
са бандажирањем спојева без 
постављања термо изолације 

м² 49.00     

2 

Глетовање два пута и кречење 
зидова и плафона два пута са 
свим извршеним пред 
припремама (стругање, 
наношење подлоге, крпљење 
оштећења на зидовима) у 
одговарајућем тону 
полудисперзивном бојом. 
Плафони бели 

м² 230.00     

  МАЛА САЛА 
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1 

Набавка подних керамичких 
плочица (вредности до 
900дин/м²) и њихово лепљење 
преко постојећих плочица са 
предходним наношењем 
одговарајућим прајмером и 
завршно фуговање фуг масом 
у тону по избору инвеститора. 
Лупање постојеће керамике и 
местимично крпљење 
цементним малтером са 
одвозом шута на депонију до 
3км. 

м² 29.00     

2 

Глетовање два пута и кречење 
зидова два пута са свим 
извршеним пред припремама 
(стругање, наношење подлоге, 
крпљење оштећења на 
зидовима) у одговарајућем 
тону полудисперзивном 
бојом.  

м² 72.00     

  Б- Радови на уређењу школе 
  ШКОЛА 

1 

Местимично малтерисање 
темељне сокле цементним 
малтером 1:3:9 и бојење 
фасадном бојом два пута у 
тону по избору инвеститора 
са предходним наношењем 
подлоге 

м² 74.00     

2 

Израда спуштеног плафона 
типа "АМСТРОНГ" на 
одговарајућу металну 
подконструкцију са свим 
потребним предрадњама. У 
цену урачунати набавку и 
уградњу типлова и шафова. 

м² 49.00     

УКУПНО А без ПДВ-а:   
ПДВ А:   
УКУПНО А са ПДВ-ом:   
УКУПНО Б без ПДВ-а:   
ПДВ Б:   

УКУПНО Б са ПДВ-ом:   

УКУПНО А+Б без ПДВ-а:   
ПДВ А+Б:   
УКУПНО А+Б са ПДВ-ом:   
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Датум: ____________ 
                                          Потпис овлашћеног лица:  
 
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 5 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 5: МЗ Криваја, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 5: МЗ Криваја износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  __________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА  извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 

по партијама од 1 до 12: 
 

 
ПАРТИЈА 5: МЗ Криваја 

 
 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
за радове на сређивању просторија месне заједнице у Криваји 

БР. РАДОВИ 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦЕНА ИЗНОС 

1 

Демонтажа старго бибер 
црепа и летве са 
четвороводних кровних равни 
са утоваром у возило (одвоз 
обавеза инвеститора) 

м² 270.00     

2 

Демонтажа старих дотрајалих 
дрвених рогова 10х12, 
набавка материјла и монтажа 
нових дрвених рогова од 
квалитетне чамове грађе 
димензија 10х12 

м³ 1.20     

3 

Рушење старих димњака 
димензија 38х38цм висине 
1,20м са скидањем шута и 
одвозом на одговарајућу 
депонију до 3км 

ком 2.00     

4 

Набавка материјла и летвање 
кровних равни четвороводног 
крова штафлом 5х8 на осном 
размаку од 70цм  

м² 270.00     

5 

Набавка материјала, 
покривање кровних равни 
четвороводног крова ТР 
лимом д=0,60 мм у тону по 
избору инвеститора. У цену 
урачунати шафове, подлошке 
и остали припадајући 
материјала 

м² 270.00     

6 

Набавка материјала, израда и 
монтажа грбина и слемењака 
РШ=0,60цм, од равног лима 
д=0,60мм у тону ТР лима са 
свим потребним шафовима и 
подлошкама 

м¹ 45.00     
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7 

Набавка материјала, израда и 
монтажа снегобрана од 
бојеног лима у тону ТР лима и 
фиксирањем одговарајућим 
потребним елементима 
(шафови и подлошке) 

м¹ 56.00     

8 

Набавка материјала, израда и 
монтажа хоризонталних олука 
од бојеног поцинкованог лима 
д=0,60 у тону ТР лима 
димензија 10х10цм са свим 
потребним предрадњама 
(набавка, постављање и 
нивелисање одговарајућих 
кука) 

м¹ 56.00     

9 

Набавка материјала, израда и 
монтажа хоризонталних олука 
од бојеног поцинкованог лима 
д=0,60 у тону ТР лима 
димензија 10х10цм са свим 
потребним предрадњама 
(набавка, постављање и 
фиксирање на одговарајуће 
шелне) 

м¹ 14.00     

УКУПНО без ПДВ-а:   
ПДВ:   
УКУПНО са ПДВ-ом:   

 
 
 
 
Датум: ____________ 
                                          Потпис овлашћеног лица:  
 
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 6 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 6: МЗ Поцерски Метковић, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 6: МЗ Поцерски Метковић износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  __________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА  извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 

по партијама од 1 до 12: 
 
 

ПАРТИЈА 6: МЗ Поцерски Метковић 
 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
за реконструкцију дома културе у Поцерском Метковићу 

БР

. 
РАДОВИ 

ЈЕД. 
МЕР

Е 

КОЛИЧИ

НА 
ЦЕНА ИЗНОС 

А-ГИПСАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и израда 
спуштеног плагона од ригипс 
плоча д=12мм на одговарјућој 
подконструкцији са свим 
припадајућим елементима 

м² 55.00     

2 

Набавка и постављање 
минералне вуне д=10цм 
заједно са парапропусном 
фолијом преко минералне 
вуне. Све поставити преко 
ригипс плоча. 

м² 55.00     

3 

Обијање трошног малтера са 
унутрашњих и фасадних 
зидова до опеке са одвозом на 
депонију до 5км. 

м² 120.00     

4 

Набавка материјала и 
постављање ригипс плоча 
д=12мм вертикално по 
зидовима од опеке преко 
одговарајућих профила 
типлованих у зид опеке. 

м² 85.00     

5 

Набавка материјала и израда 
преградних зидова д=12цм од 
ригипс плоча са испуном од 
минералне вуне д=10 цм 

м² 10.00     

    УКУПНО   
Б- МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

1 

Глетовање зидова и плафона 
од ригипс плоча два пута са 
предходним наношењем 
подлоге и шлајфовање истим 
финим корунт папиром  

м² 110.00 
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2 

Бојење зидова и плафона два 
пута полудисперзивном бојом 
у светлом тону по избору 
инвеститора. 

м² 110.00 
  

    УКУПНО 
 

В- КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и 
постављање подних 
керамичких плочица 
одговарајућег квалитета 
постављаних на материјал. 
Плочице размицати 
крстићима д=3мм. У цену 
урачунати фуговање плочица. 

м² 55.00     

2 

Набавка материјала и 
постављање подних против 
клизних керамичих плочица 
на лепак преко улазних 
степеница и подеста са 
постављањем угаоних лајсни. 
Плочице размицати 
крстићима д=3мм. У цену 
урачунати фуговање плочица. 

м² 6.00     

3 

Набавка материјала и 
постављање зидних 
керамичких плочица 
одговарајућењг квалитета 
постаљане на лепак на зид о 
ригипс плоча д=12цм и 
раздвојене крстићима д=3мм 
на всину од h=1,50м од пода. 
У цену урачунати фуговање 
плочица. 

м² 11.00     

4 

Набавка материјала и 
постављање зидних 
керамичких плочица 
одговарајућењг квалитета на 
темељну соклу и раздвојене 
крстићима д=3мм на всину од 
h=0,60м од земље У цену 
урачунати фуговање плочица. 

м² 10.00     

5 
Набавка материјала и 
постављање керамичке сокле 
h=10 цм на лепак 

м¹ 35.00     

    УКУПНО   
Г- СТОЛАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка и уградња дрвених 
дупло шперованих врата 
димензија 0,70х2,05м са свим 
припадајућим елементима 

ком 1.00     
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2 

Набавка и уградња ПВЦ 
улазних врата од 
шестокоморног профила 
димнзија 0,90х2,05(парапет 
панел h=40цм и стакло 
термопан 4/12/4)  

ком 1.00     

3 

Набавка и уградња ПВЦ 
двокрилних прозора од 
шестокоморног профила 
димензија 1,45х1,10 са 
термопан стаклом 4/12/4 

ком 2.00     

    УКУПНО   
Д- БЕТОНСКИ РАДОВИ 

1 

Бетонирање тротоара д=10цм 
бетонм МБ20 у потребној 
оплати. Пре бетонирања 
скинути слој земље д=20цм и 
насути шунак д=10цм са 
сабијањем 

м² 23.00     

2 

Бетонирање надвратника и 
напрозорника 25/20 бетоном 
МБ20 армираних са четири 
Ø12 и узенгијама Ø6/20 у 
потребној оплати. 

м³ 0.25     

3 

Вађење пуне опеке из зида 
због бетонирања 
надпрозорника и надвратника 
и поновно подзиђивање после 
бетонирања. 

м² 3.00     

    УКУПНО   
Ђ- ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала, израда и 
монтажа прозорских банака 
од поцинкованог лима д=0,55 
Р.Ш.40 цм 

м¹ 3.00     

2 

Набавка материјала, израда и 
монтажа хоризонталних 
полукружних олука од 
поцинкованог лима д=0,55мм  

м¹ 36.00     

3 

Набавка материјала, израда и 
монтажа вертикалних олука 
Ø120 од поцинкованог лима 
д=0,55мм 

м¹ 12.00     

4 
Набавка материјла и опшивка 
стрехе ОСБ плочама д=10мм 
преко дрвених рогова 

м² 35.00     

    УКУПНО   
Е- ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 
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1 
Монтажа и демонтажа 
фасадне цевне скеле h=4м 

м² 250.00     

2 

Израда "демит" фасаде 
стиропором d=5 цм, 17 г (14 
кг/м³), са свим потребним 
елементима: почетна лајсна, 2 
слоја грађевинског лепка, 
постављање силиконске мрежице 
у међу слоју, угаоне ПВЦ лајсне 
на свим ивицама и углове отвора 
ојачати силиконском мрежицом 
димензија 40 х 40, постављене 

под углом од 45⁰ у односу на 
ивице отвора. Стиропор 
постављати на фасаду у свему 
по техничком опису за израду 
"демит" фасада (наношење лепка 
по ободу табле, по средини 
одговарајући број лепенки). 
Стиропор типловати типловима 
одговарајуће дужине и тврдоће, у 
свему по техничком опису за 
израду "демит" фасада (6 ком/м²). 
Завршна обрада фасаде је 
рајбована акрилним малтером 
крупноће зрна 2 мм, 
одговарајућег квалитета у тону по 
избору инвеститора. Пре 
наношења акрилног малтера, све 
површине премазати фасадном 
подлогом (грунт) одговарајућег 
квалитета. 

м² 135.00     

3 

Набавка материјла и 
рајбовање већ урађене фасаде 
стиропором д=5цм. Обрада 
фасаде је рајбована акрилним 
малтером крупноће зрна 2 мм, 
одговарајућег квалитета у 
тону по избору инвеститора. 
Пре наношења акрилног 
малтера, све површине 
премазати фасадном 
подлогом (грунт) 
одговарајућег квалитета. 

м² 85.00     

    УКУПНО   
Ж- ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала и уградња 
канализационих ПВЦ цеви са 
свим потребним фитингом 
Ø110 

м¹ 2.50     
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2 

Набавка материјала и уградња 
канализационих ПВЦ цеви са 
свим потребним фитингом 
Ø50 

м¹ 3.00     

3 

Набавка материјала и израда 
водоводног развода за 
водокотлић, мали бојлер и 
лавабо са свим потребним 
фитингом 

м¹ 6.00     

4 

Набавка и уградња керамиче 
вц шоље са испирном цеви и 
водокотлићем са свим 
потребним фитингом. 

ком 1.00     

5 

Набавка и уградња лавабоа 
најмањих димензија са свим 
потребним фитингом. 
Предвидети монтажу славине 
за топлу и хладну воду. 

ком 1.00     

6 
Набавка и монтажа малог 
бојлера (5l) са свим 
потребним фитингом 

ком 1.00     

    УКУПНО   
З- ЕЛЕКТРО РАДОВИ 

1 
Трошкови прикључка на 
ел.енергију 

паушално   

2 
Набавка и уградња каблова 
ПП-у 3х2,5 

м¹ 50.00     

3 
Набавка и уградња разводне 
кутије ОГ 200х155  

ком 10.00     

4 
Набавка и уградња спратне 
табле У12 са аутоматским 
осигурачима и фид склопком 

ком 1.00     

5 
Набавка и уградња 
монофазних утичница  

ком 10.00     

6 
Навака и уградња сијаличних 
грла Е27  

ком  10.00     

    УКУПНО   

УКУПНО без ПДВ-а:   
ПДВ:   
УКУПНО са ПДВ-ом:   

 
 
Датум: ____________ 
                                          Потпис овлашћеног лица:  
 
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 7 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 7: МЗ Рибари, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 7: МЗ Рибари износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 10 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  __________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА  извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 

по партијама од 1 до 12: 
 

 
ПАРТИЈА 7: МЗ Рибари 

 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
за израду фасаде на основној школи у Рибарима 

БР. РАДОВИ 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦЕНА ИЗНОС 

ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 

1 
Обијање трошног малтера са 
фасадних зидова и одвоз шута 
на депонију 

м² 40.00     

2 
Монтажа и демонтажа 
фасадне цевне скеле h=3,00м м² 110.00     

3 

Набавка материјала, израда и 
монтажа прозорских банака 
од поцинкованог лима 
д=0,55мм и Р.Ш=40цм 

м¹ 11.50     

4 

Набавка материјала и наношење 
лепка два пута у међуслоју 
силиконска мрежица са 
предходним наношењем 
грађевинске фасадне подлоге. 
Завршна обрада рајбована 
крупноћом зрна 2мм у светлом 
тону по избору инвеститора. Пре 
рајбовања површине премазати 
фасадном подлогом 

м² 110.00     

5 

Обрада темељне сколе са два 
слоја лепка између 
силиконске мрежице. 
Завршна обрада бојом за 
фасадну обраду у тону пи 
избору инвеститора. 

м² 15.00     

УКУПНО без ПДВ-а:   
ПДВ:   
УКУПНО са ПДВ-ом:   

 
Датум: ____________ 
                                          Потпис овлашћеног лица:  
 
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 8 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 8: МЗ Дуваниште, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 8: МЗ Дуваниште износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 15 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  _____________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА  извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 

по партијама од 1 до 12: 
 

ПАРТИЈА 8: МЗ Дуваниште 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
за радове на реновирању дома месне заједнице у Дуваништу 

БР. РАДОВИ 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦЕНА ИЗНОС 

1 

Демонтажа фалцованог црепа 
и летве, набавка материјала и 
летвисање кровних равни 
летвом 3х5цм и покривање 
старим фалцованим црепом 
предходно скинутим. У цену 
урачунати 10% набавке новог 
фалцованог црепа. 
Напомена: 
При демонтажи старе летве 
обратити пажњу на 
постојеће окапнице и 
вандиксне јер се горе 
поменути детаљи неће 
мењати (констатовано да су 
у солидном стању) 

м² 186.00     

2 

Демонтажа старих опшивки 
око димњака димензија 
38х38цм, набавка материјала, 
израда и монтажа нових 
опшивки од поцинкованог 
лима д=0,60 цм 

ком 2.00     

3 

Демонтажа старог двокрилног 
дрвеног прозора у штоку 
димезија 1,40х1,60 цм, 
набавка и уградња ПВЦ 
двокрилног прозора од 
шестокоморног профила 
димензија 1,40х1,60 цм са 
термопан стаклом 4/12/4. 

ком 1.00     

УКУПНО без ПДВ-а:   
ПДВ:   
УКУПНО са ПДВ-ом:   

 
                                          Потпис овлашћеног лица:  
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 9 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 9: МЗ Корман, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 9: МЗ Корман износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 45 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  _____________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА  извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 

по партијама од 1 до 12: 
 

ПАРТИЈА 9: МЗ Корман 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
за адаптацију просторија у месној заједници Корман 

Р. 
БР 

НАЗИВ ПОСЛА 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦЕНА ИЗНОС 

  А-Земљани радови 

1 

Ископ земље треће категорије 
са одбацивањем на 1 лопату и 
одвозом вишка земље на 
депонију до 5км. 

м³ 6.00     

2 УКУПНО А   

  Б-Бетонски радови у земљи 

  

Бетонирање темељне траке и 
темљне степенишне стопе у 
ископаном рову бетоном 
МБ20, са одговарајућом 
арматуром 

м³ 6.50     

1 

Бетонирање темељног АБ 
серклажа у једностраној 
оплати h=25цм, бетоном 
МБ20, са одговарајућом 
арматуром 

м³ 2.00     

  

Бетонирање АБ вертикалних 
серклажа 25х25цм уз 
постојиећи зид од бетонских 
блокова (тространа оплата) 
бетоном МБ20, са 
одговарајућом арматуром 

м³ 1.10     

  

Бетонирање АБ греде 25х20цм  
у дговарајућој оплати бетоном 
МБ20, са одговарајућом 
арматуром 

м³ 1.50     

1 

Бетонирање АБ међуспратне 
конструкције д=20цм ферт 
гредица, испуна у 
одговарајућој оплати бетоном 
МБ20, са одговарајућом 
арматуром 

м² 41.00     
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2 

Бетонирање АБ конзолне 
плоче д=15цм димензија 
2,00х1,00 бетом МБ20 у 
одговарајућој оплати, са 
одговарајућом арматуром 

м² 2.00     

3 

Набавка материјала израда и 
монтажа АБ степеништа са 
међуподестом у одговарајућој 
оплати са припадајућом 
арамтуром РØ12 и подеоном 
РØ8/20 на међусобном 
размаку од 12,5цм, бетом 
МБ20. Међуподест ослонити 
на два АБ стуба са једном 
темељном стопом диминзија 
1,30х0,30х0,25м.  Висина 
степениошног крака са 
међуподестом је 3,50м. 

ком 1.00     

4 УКУПНО Б   

5 УКУПНО А+Б без ПДВ-а   
6 УКУПНО А+Б ПДВ   
7 УКУПНО А+Б са ПДВ-ом   

 
 

                                          Потпис овлашћеног лица:  
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 10 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 10: МЗ Петковица, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 10: МЗ Петковица износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 30 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  _____________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА  извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 

по партијама од 1 до 12: 
 
 

ПАРТИЈА 10: МЗ Петковица 
 
 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
за санацију крова на дому културе у месној заједници Петковица 

БР. РАДОВИ 
ЈЕД. 
МЕРЕ 

КОЛИЧИНА ЦЕНА ИЗНОС 

  А- ТЕСАРСКИ РАДОВИ 

1 
Набавка материјала и замена 
дотрајале дрвене чамове грађе 
(рогови 10х12) 

м³ 0.20     

2 

Скидање бибер црепа са крова, 
спуштање са објекта, утовар у 
возило и одвоз на депонију до 
5км 

м² 300.00     

3 

Демонтажа дрвене летве са 
крова, спуштање са објекта, 
утовар у возило и одвоз на 
депонију до 5км 

м² 300.00     

4 
Набавка и постављање дрвене  
штафле 8х5 на осовинском 
растојању 1,00м 

м³ 1.25     

5 

Набавка материјала , израда 
опшивке стрехе ОСБ плочама 
д=10мм, преко постојећих 
рогова 

м² 30.00     

    УКУПНО   
  Б-ЛИМАРСКИ РАДОВИ 

1 

Набавка материјала, израда и 
монтажа опшивке око 
димњака поцинкованим лимом 
д=0,60мм. Опшивку радити од 
слемена до димњака. 
Димензије димњака 
38,00х38,00цм 

ком 1.00     

2 

Набавка материјла, израда и 
монтажа хоризонталног 
полукружног олука од 
поцинкованог лима д=0,60мм. 

м¹ 40.00     
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3 

Набавка материјла, израда и 
монтажа вертикалних олука 
Ø120мм од поцинкованог 
лима д=0,60мм. 

м¹ 20.00     

4 

Набавка материјла, израда и 
монтажа вандиксне од 
поцинкованог лима д=0,60мм 
Р.Ш.60цм. 

м¹ 21.00     

5 

Набавка материјла, и монтажа 
кровног покривача од ТР 
пластифицираног лима 
40х230мм д=0,60мм у боји по 
избору инвеститора. 

м² 300.00     

6 

Набавка материјла, израда и 
монтажа слемењака од 
пластифицираног равног лима 
д=0,60мм преко слемена и 
грбина 

м¹ 50.00     

    УКУПНО   

УКУПНО без ПДВ-а:   
ПДВ:   
УКУПНО са ПДВ-ом:   

 
 

                                          Потпис овлашћеног лица:  
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 11 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 11: МЗ Јевремовац, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 11: МЗ Јевремовац износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 60 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  _____________________ 
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П О Н У Д А 
ЗА  извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 

по партијама од 1 до 12: 
 
 

ПАРТИЈА 11: МЗ Јевремовац 
 
 

PREDMER   
GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA 

      
      

I ZIDARSKI RADOVI     

Redni 
broj  

Pozicija  Jedinica 
mere  

Količina  
Cena po 
jedinici 
mere  

Ukupno 
radova bez 

PDV-a 
1 Malterisanje zidova krečnim 

malterom razmere 1:3 za osnovni i 
za završni sloj. Malterisanje se vrši 
preko opeke ili bloka. Sve 
betonske elemente prethodno 
prskati retkim cementnim mlekom. m2 81,63   

2 Malterisanje plafona produžnim 
malterom razmere 1:2:6. 
Malterisanje se vrši preko 
opekarskih elemenata 
međuspratne konstrukcije kao i 
preko betonskih ploča. m2 105,88   

3 Izrada cementne košuljice debljine 
d=4cm, kao podloge za podove od 
PVC- a i na tavanskoj ploči, od 
cementnog maltera razmere 1:2. m2 229.50   

4 Probijanje otvora za izlaz na  tavan 
dimenzije 80/80 

Kom 1   
SVEGA ZIDARSKI RADOVI din:   

II IZOLATERSKI RADOVI     
1 Nabavka i postavljanje 

termoizolacije poda prizemlja i 
tavanske ploče od stiropora 
debljine d=5cm sa zaštitnim PVC 
folijom. Koristiti stiropor gustine 
25g. 

m2 212,00   
SVEGA IZOLATERSKI RADOVI din:   
      
      

III STOLARSKI RADOVI    
1 Nabavka i ugradnja prozora od 

šestokomornih PVC profila sa dva 
zaptivna dihtunga profila, svi spojevi 
izrađeni u trajnoj zavarivačkoj tehnici. 
Staklo u kvalitetu FLOT 4/16/4. Ručke 
su aluminijumske u beloj boji.Na 
prozorima su predviđene roletne i 
komarnici.Sva PVC stolarija je u beloj 
boji.Prozori se otvaraju oko obe 
osovine     
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Dimenzije 60/60 bez roletne sa fiksnim 
komarnikom 
 kom 3   
Dimenzije 200/80 
 kom 2   
Dimenzije 100/160 
 kom 1   
Dimenzije 120/160 
 kom 3   
Dimenzije 80/200 (svetlarnik sa 
roletnom) 
 kom 2   
Dimenzije 120/110 kalkanski trouglasti 
(bez roletne i bez komarnika fiksni) 
 kom 4   
Dimenzije 100/190 šalter 
 kom 1   

2 Nabavka i ugradnja unutrašnjih 
vrata od al. profila i ispunom od pvc-a. 
     
Dimenzije 70/210 
 kom 3   
Dimenzije 80/210 
 kom 4   
Dimenzije 90/210 + 90 nadsvetlo 
 kom 5   

3 Nabavka i ugradnja unutrašnjih 
vrata od al. profila i ispunom od pvc-a. 
Klizna vrata na ordinacijama 
 
 
 
Dimenzije 90/210 + klizna 
 

 
 
 
 

kom 

 
 
 
 
2 

  
4 Nabavka i ugradnja spoljašnjih vrata 

od al. profila i ispunom od pvc-
a.zastakljenih staklom kvaliteta FLOT 
4/16/4. Vrata su snabdevena elzet 
bravom. Ručke su aluminijumske u 
beloj boji.     
Dimenzije 90/220 + 80 nadsvetlo 
 kom 1   

5 Nabavka i ugradnja spoljašnjih vrata 
od al. profila i ispunom od pvc-
a.zastakljenih staklom kvaliteta FLOT 
4/16/4. Vrata su snabdevena elzet 
bravom. Ručke su aluminijumske u 
beloj boji. Vrata klizna sa fotoćelijom. 
Dimenzije 240/300 (dva klizna krila 
80/220, dva fiksna 40/220 i nadsvetlo 
fiksno 240/80) kom 1   

6 Nabavka i ugradnja otvora za ilaz na 
tavan. Otvor veličine 80/80cm.  

kom 1   
SVEGA STOLARSKI RADOVI din:   
      
      

IV KERAMIČARSKI RADOVI     
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1 Oblaganje zidova glaziranim 
keramičkim pločicama A klasa u 
cementnom malteru. Pločice su 
dimenzija 33/33 cm u boji po izboru 
investitora. Polaganje pločica je sa 
širokom fugom na krstiće, a spojnice 
su ispunjene sa odgovarajućom 
masom. m2 53,00   

2 Oblaganje podova glaziranim 
keramičkim pločicama A klase u cem. 
Malteru 1:2. Pločice su dimenzija 
33/33 cm u boji po izboru 
investitora.Polaganje pločica je sa 
širokom fugom a spojnice su ispunjene 
odgovarajućom masom. Prilikom 
polaganja pločica uraditi pad ka 
podnoj rešetki m2 16,64   

3 Oblaganje stepeništa,rampe i podesta 
glaziranim protivkliznim kerami-čkim 
pločicama A klase u cementnom 
malteru. Pločice su dimenzija 33/33 
cm u boji po izboru 
investitora.Polaganje pločica je sa 
širokom fugom a spojnice su ispunjene 
odgovarajućom masom m2 18,24   

4 Postavljanje aluminijumskih ugaonih 
lajsni na uglovima zidova i stepeništa 

m2 20,00   
SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI din:   
      
      

V PODOPOLAGAČKI RADOVI     
1 Nabavka i postavljanje završne 

podloge od PVC rolni d=2mm na 
lepak sa varenjem spojeva u 
svemu po tehničkim uslovima za 
ovu vrstu posla sa prethodnom 
pripremom površine za za 
polaganje obloge, premaz 
prajmerom, nanošenje olma mase, 
brušenje i lepljenje u svemu po 
uputstvu proizvođača. PVC obloga 
kvaliteta Tarket tip Optima sa 
poliuretanom po celoj debljini 
obloge m2 89,24   

2 Nabavka materijala i izrada 
zaštitnog sokla od PVC trake 
dimenzoja n3 + 9 cm.Sa 
podnožjem na lepak u tonu po 
izboru naručioca  u svemu po 
tehničkim uslovima za ovu vrstu 
posla.Pravilno i precizno 
urezivanje na uglovima i 
prelomima. m` 80,90   

SVEGA PODOPOLAGAČKI RADOVI din:   
   

VI 
MOLERSKO-FARBARSKI 
RADOVI     

1 Nabavka materijala i bojenje 
omalterisanih zidova i zidova od 
gipsa plastizanom do postizanja 
ravnomernog i čistog tona. Zidne 
površine prethodno izravnati 
gletovanjem i premazati podlogom. m2 353,00   
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2 Nabavka materijala i bojenje 
plafona disperzivnom bojom do 
postizanja ravnomernog i čistog 
tona . Površine prethodno izravnati 
gletovanjem i premazati podlogom. m2 105,88   

SVEGA MOLERSKO -FARBARSKI 
RADOVI     din:   
                                                                                                      

VII FASADERSKI RADOVI     
1 Izrada “DEMIT” fasade (lepak za 

stiropor, stiropor 25g d=5cm, lepak 
za stiropor, staklena mrežica, 
lepak za stiropor, bavalit, podloga, 
fasadna boja) M2 147,00   

2 Montaža i demontaža čelične 
fasadne skele 

m2 90,00   
SVEGA FASADERSKI RADOVI din:   
      

IX RAZNI RADOVI     
1 Obrada sokla objekta pranim 

kulijeom debljine 2-3 cm usvemu 
prema tehničkim propisima 

M2 26,20   
2 Nabavka materijala i postavljanje 

zaštitne daske na zid od 
oplemenjene iverice d=18mm. 
Kantovane ABS-om širine 18cm 

m` 2,15   
3 Izrada unutrašnjih solbanaka od 

polimermera d=10mm širine 15cm 

m` 8,20   
4 Nabavka i montaža unutrašnjih 

pregradnih zidova od gips ploča 
d=1,2 cm sa ispunom od 
mineralne vune d=8cm, PVC 
folijom i podkonstrukcijom od al. 
profila m2 109,12   

5 Nabavka i montaža unutrašnjih 
pregradnih zidova u WC-ima od 
PVC sa metalnom konstrukcijom 
od al. profila Debljina zida d=5cm m2 3,32   

SVEGA RAZNI RADOVI din:   
 

X ELEKTRO RADOVI     
1 RAZVODNI ORMANI 

GLAVNI RAZVODNI ORMAN GRO. 
Isporuka montaža i povezivanje 0.4kV 
tipskog/GROVorman prilagođen kao 
glavni razvodni orma objekta. 
Razvodni orman je za spoljašnju 
montažu i ugrađuje se na fasadi 
objekta pored ulaza, stepena zaštite 
IP54, deklarisan za struju kratkog 
spoja 15kA. U razvodni orman biće kom 1   
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ugrađena, međusobno povezana i 
ispitana sledeća oprema:, Cu šine ,L1 
,L2,L3,N,PE, dva glavna prekidača 
NS.32A i od kojih je jedan sa 
podnaponskim okidačem za daljinsko 
isključenje linije za GRO. NS.25A. MC. 
elektromagnetni osigurači 3xMC32 
/25A/. prema grafickoj dokumentaciji 
Nabavka i ugradnja prenaponske 
zaštite klase 1 tip PZH I B/255/80 
N/PE 7710080, (Hermi),Uc=255V, 
limp=80kA (10/350), Q=40As, W/R 
1600 kJ.. Montira se u razvodnom 
ormanu na din šinu. Povezivanje 
između neutralnog i zaštitnog 
provodnika. 

2 ORMAN TOPLOTNE PODSTANICE 
RO.Tp 
Isporuka montaža i povezivanje 0,4kV 
tipskog/RO.Tp/ormana ostave 
prilagođenog za toplotnu podstanicu 
prema uslovima izgradnje toplotne 
podstanice. Razvodni orman je za 
unutrašnju montažu, stepena zaštite 
IP64, deklarisan za struju kratkog 
spoja 15kA. U razvodni orman biće 
ugrađena, međusobno povezana i 
ispitana sledeća oprema:, Cu šine 
,L1,L2,L3,N,PE, Glavni prekidač 
NS.40A, ZUDS 40/0.5A, MC. 
elektromagnetnim osiguraćima 
15xMC.32/10.16A/prema grafickoj 
dokumentaciji. Nabavka i ugradnja 
prenaponske zaštile klase 1 tip PZH I 
B/255/80 N/PE 7710080, 
(Hermi),Uc=255V, limp=80kA 
(10/350), Q=40As, W/R 1600 kJ.. 
Montira se u razvodnom ormanu na 
din šinu. Povezivanje između 
neutralnog i zaštitnog provodnika kom 1   

3 
 

PRIKLJUČNI ORMAN 
Isporuka novog, montaža i 
povezivanje 0,4kV tipskog/EDŠ.II/ 
priključnog ormana prema uslovima 
nadležne elektrodistributivne 
organizacije. Razvodni orman je za 
spoljašnju montažu, stepena zaštite 
IP54, deklarisan za struju kratkog 
spoja 15kA. U razvodni orman biće 
ugrađena, međusobno povezana i 
ispilana sledeća oprema:, Cu šine 
.L1.L2.L3,N,PE, sa NV.1 
visokoučinskim osiguračima 
NV.250/40A/prema grafickoj 
dokumentaciji, može biti u sklopu 
mernorazvodnog ormana POMM.2. 
 

 kom 1   
4 MERNO-RAZVODNI ORMAN - 

POMM.2 
Isporuka, montaža i povezivanje 
niskonaponske opreme u 0,4kV 
rasklopnom bloku slobodnostojećeg 
(merno razvodnom ormanu) mrežnog 
napajanja POMM.2. Razvodni orman 
je Slobodnostojeći, stepena zaštite 
IP64, deklarisan za struju kratkog 
spoja 15kA. U razvodni orman biće 
ugrađena. međusobno povezana i 
ispitana sledeća oprema: 
Niskonaponski tropolni prekidač, Kom 1   
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690V, 50Hz, za tiksnu montažu, sa 
termomagnetnim okidaćem TM(ln)D 
elektromagnetnim okidačem za 
standardnu zaštitu sa magnetnim 
okidačem za zaštitu od kratkog spoja 
(fiksna struja isključenja bez 
vremenskog zatezanja) i termičkim 
okidačem za zaštitu od preopterećenja 
(0.8-1 )ln (sa liksnim vremenskim 
zatezanjem kod isključenja), sa 
rućicom za ručno 
uključenje/isključenje, nominalne struje 
prekidača In, kategorije upotrebe A. 
naznačenom graničnom moći 
prekidanja struje kratkog spoja na 
400V (lcu), naznačene radne moći 
prekidanja struje kratkog spoja (lcs = 
% od lcu), naznačenom moći 
ukljućenja struje kratkog spoja (lcm) 
saglasno JUS/IEC 947-2, sledećih 
nominalnih struja ln/ nazivnih struja 
termomagnetnog člana TM / struja 
delovanja magnetnog okidača/lcu/% 
od lcu 
- 100A/ 63A/25kA/100% (komada 1) 
(Tip Compact NS250N. NS160N, 
NS100N "Schneider Electric") 
prekostrujnim okidačima (termički i el. 
magnetni), karakteristika C, sledećih 
nazivnih struja In / nazivnih struja 
perkostrujnog okidača / naznaćenih 
graničnih moći prekidanja struje 
kratkog spoja (lcu) sa jednim 
pomoćnim OF kontaktom: 250A/ 
/25Ax3/15kA; (Tip Multi 9 C60H  
"Schneider Electric") (komada 6) 
Jednopolni niskonaponski prekidač, za 
440V, 50Hz, sa prekostrujnim 
okidačima (termički i el. magnetni), 
karakteristika C, sledećih nazivnih 
struja In / nazivnih struja perkostrujnog 
okidača / naznačenih graničnih moći 
prekidanja struje kratkog spoja (lcu) sa 
jednim pomoćnim OF kontaktom: 63A/ 
10A /6A/4A/ 15kA; (Tip Multi 9 C60H 
"Schneider Electric")  (komada 4) 
Brojilo (aktivno),3x380/220V,50Hz, 
40A, direktno TROFAZNO elektronsko 
multifunkcionalno brojilo sa 
mogućnočću dvosmerene 
komunikacije, koja u svemu mora da 
ispuvvava uslove koje je usvojio 
Stručni savet EPS-a u materijalu: 
"Funkcionalni zahtevi i tehničke 
specifikacije AMl/MDM sistema", a kao 
dokaz o ispunjenju zahteva standarda 
za ovaj tip brojila moraju postojati 
odgovarajući atesti koji potvrđuju 
ispunjenje trazenih zahteva standarda 
(komada 2) 
Razni sitan materijal 
(sabirnice.stezaljke.uvodnice, 
kleme.signalizacija prisustva napona, 
provodnici za ožičenje, natpisne 
ploćice i dr.) Dimenziie ormana 
750x800x250mm 
 
 

5 RAZVODNI ORMAN RO.Am 
Isporuka i ugradnja razvodnog ormana 
prizemlja /RO.Am/ opšlih 

Kom 1   
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karakteristika:- UGRADNJA U ZID 
- tipski testiran prema standardu IEC 
60439-1 
- odgovara standardima : IEC60947, 
IEC50298, IEC60439 i IEC62208 
- forma 3 međusobnog razdvajanja 
- unutrašnji stepen zaštite min. IP20 
- modularna izvedba kućišta, od 
prefabrikovanih montažnih elemenata 
- prefabrikovane sabirnice 
odgovarajuće nazivne struje 
- prefabrikovani noseći elementi 
opreme 
- prefabrikovani spojni elementi 
sabirnica i opreme 
- kućište izrađeno od visokokvalitetnog 
metala 
- ožićenje izvedeno prefabrikovanim 
elementima i/ili bakarnim P 
provodnicima 
- fleksibilne veze izvedene finožićanim 
provodnicima 
Na naznačenoj strani ormana 
predvideti dovoljan broj 
metalnih uvodnica za vodove 
tip PRISMA "Schneider Electric" 
Vrste i količine opreme koje se 
ugrađuju u razvodni 
orman, sa navedenim vrednostima za 
In i Ik prikazane su 
tabelarno u okviru specifikacije u ovom 
poglavlju. 
U table ugraditi osnovni materijal i 
opremu prema opisima 
koji slede: 
Glavni tropolni prekidač 63A, sa 
položajem 0-1, za montažu na DIN 
šinu, tip Interpact INS63, "Schneider 
Electric"  (komada 1) 
Jednopolni niskonaponski prekidač, za 
440V, 50Hz, sa prekostrujnim 
okidačima (termički i el. magnetni), 
karakteristika C, sledećih nazivnih 
struja In / nazivnih struja perkostrujnog 
okidaća / naznačenih graničnih moći 
prekidanja struje kratkog spoja (lcu) sa 
jednim pomoćnim OF kontaktom: 63A/ 
25A /15kA (Tip Multi 9 C60H 
"Schneider Electric") (komada 6) 
Jednopolni niskonaponski prekidač, za 
440V, 50Hz, sa prekostrujnim 
okidaćima (termički i el. magnetni), 
karakteristika C, sledećih nazivnih 
struja In / nazivnih struja perkostrujnog 
okidača / naznačenih graničnih moći 
prekidanja struje kratkog spoja (lcu) sa 
jednim pomoćnim OF kontaktom: 63A/ 
10A/ 15kA (Tip Multi 9 C60H 
"Schneider Electric") (komada 20) 
Jednopolni niskonaponski prekidač, za 
440V. 50Hz, sa prekostrujnim 
okidaćima (termički i el. magnetni), 
karakteristika C, sledećih nazivnih 
struja In / nazivnih struja perkostrujnog 
okidača / naznačenih graničnih moći 
prekidanja struje kratkog spoja (lcu) sa 
jednim pomoćnim OF kontaktom: 63A/ 
16A / 15kA (Tip Multi 9 C60H 
"Schneider Electric") (komada 7) 
Strujna diferencijalna sklopka 40/0,05, 
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400V, proizvodnje "Merlin-Gerin" 
(komada 2) 
Nabavka i ugradnja prenaponske 
zaštite klase 1 tip PZH I B/255/80 
N/PE 7710080, (Hermi),Uc=255V, 
limp=80kA (10/350), Q=40As, W/R 
1600 kJ.. Montira se u razvodnom 
ormanu na din šinu. Povezivanje 
između neutralnog i zaštitnog 
provodnika. (komada 1) 
Sve komplet sa natpisnim ploćicama 
za obeležavanje svih signalno 
komandnih elemenata, namontirano, 
povezano ispitano i pušteno pod 
napon.  
 

 INSTALACIJE RASVETE I 
TERMIČKIH POTROŠAČA 
Instalacioni pribor 

    
6 Priključnice sa zaštitnim kontaktom za 

sanitarne prostorije za montažu na ili 
uzid u siluminskoj izvedbi predviđene 
za nivo zaštite IP55-
WGE.000.541Sch:el 
- Monofazna 16A/250V 

kom 4 

  
7 Utikačka kutija sa zaštitnim kontaktom 

za montažu u zid 
(sa   MGU.7   103.104)   jednofazna   
16A,   250V tip SIGURNOSNA 
MGU.3.O37.30"Schneider Electric 

kom 6 

  
8 Utikaćka kutija sa zaštitnim kontaktom 

za montažu u zid 
(modulama MGU.7.102,104.106) 
jednofazna 16A, 250V 
tip standardna 
MGU.3.O36.30"Schneider Electric" 

kom 46 

  
9 Utikačka kutija sa zaštitnim kontaktom 

za montažu na zid (sa    montažnim    
kutijama)    trofazna    16A, 400V 
NOPAL.Artikl.415 

kom 2 

  
10 Prekidač za ugradnju u zid jednopolni 

10A, 250V, sa montažnom   kutijom    -   
60mm   tip   UNICA Svstem 
"Schneider Electric" 

kom 5 

  
11 

 
Prekidač za ugradnju u zid serijski 
10A, 250V, sa montažnom   kutijom   •   
60mm   tip   UNICA System 
"Schneider Electric" 

kom 8 

  
12 Prekidač za ugradnju (indikator za 

kupatilo) u zid 10A. 
250V. sa montažnom kutijom I 
100x200mm tip UNICA 
Svstem "Schneider Electric" 

kom 2 

  
13 Izvodi za sijalična mesta komunikacija 

izvedena iz plafona 
ispod maltera kablovima PP00-Y 3 i 
4x1,5mm2. Obračun i 
plaćanje po komadu izvoda prosečne 
dužine 15m, 
komplet sa svim povezivanjima u 
razvodnim kutijama 

Kom 5 

  
14 Isto kao prethodna poz, samo 

instalacija paničnog 
osvetljenja izvedena sa kablom PP00-
Y 3x1.5mm2 sa 
prosečnom dužinom izvoda od 12 
metara. 
 Kom 3   
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15  
Izvodi za sijalična mesta mokrih 
čvorova i sanitarnih 
prostorija izvedena iz plafona 
kablovima PP00-Y 3 i 
4x1,5mm2. Obračun i plaćanje po 
komadu izvoda 
prosečne dužine 15m, komplet sa 
svim povezivanjima u 

razvodnim kutijama. kom 3   
16 Izvodi za monofazna priključna mesta 

izvedena sa 
kablovima PP00-Y 3x2,5mm2 položen 
po zidovima ispod 
maltera. Obračun i plaćanje po 
komadu izvoda sa 
prosečnom dužinom od 8m. kom 54   

17 Izvodi za trofazna priključna mesta 
izvedena sa kablovima 
PP00-Y 5x2,5mm2 položen po 
zidovima ispod maltera. 
Obračun i plaćanje po komadu izvoda 
sa prosečnom 
dužinom od 8m. kom 2   

18 Izvodi monofaznih potrošača (utičnice 
u vodonepropusnoj 
izvedbi) kablovima PP00-Y 5x2,5mm2 
položen po 
zidovima, plafonima ispod maltera. 
Obračun i plaćanje po 
komadu izvoda sa prosečnom 
dužinom od 8m. kom 3   

19 Sve komplet namontirano, povezano 
ispitano i pušteno 
pod napon. 

komplet 1   
 KABLOVSKI NAPOJNI VODOVI 

 

    
20 Zaštitne cevi F 80mm 

 

m 15   
21 Napojni vodovi položeni po zidu ispod 

maltera i u cevima kao vertikalni 
usponski vodovi. Kablovi su sledećih 
tipova i preseka: 
- PP00/A-4x25mm2 
- PP00-Y-5x10mm2 
- PP00-Y 5x6mm2 
- PP00-Y 5x2.5mm2 

M 
M 
M 
M 

55 
20 
15 
15   

22 Završni radovi. ispitivanje otpora 
izolacije u napojnim vodovoma 
izdavanje potrebnih ATESTA i 
puštanje objekta pod napon 

 paušal    
 SVETILJKE     

23 Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips 
CoreLine Surtace SM134V 
LED27S/840 PSU W60L60 OC 

kom 12   
24 Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips 

CoreLine Surface SM134V 
LED27S/840 PSU W20L120 NOC 

kom 5   
25 Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips 

CoreLine Surface SM134V 
LED37S/840 PSU W20L120 NOC kom 1   
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26 Svetiljka je ekvivalentna tipu Philips 
CoreLine Surface SM134V 
LED37S/840 PSU W60L60 OC kom 4   

27 

Svetiljka ekvivalentna tipu Philips 
Pacific LED WT470C kom 1   

28 

Svetiljka ekvivalentna tipu Philips 
WL060V LED17S/840 
PSU II WH. kom 7   

29 Svetiljka ekvivalentna tipu Philips 
protektor BVP125 LED80-4S/740A 

kom 5   
30 

Isporuka sa montažom i 
povezivanjem:v.svet. 
AESTETICA 8W ""+SE 1N BEGHELLI kom 12   

 INSTALACIJE ZAŠTITE OD 
ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA 
1INSTALACIJA IZJEDNAČENJA 
POTENCIJALA      

31 Temeljni   uzemljivać   objekta   
izveden   od čelične pocinkovane trake 
Fe/Zn 25x4mm, položene u temelj 
objekta pre betoniranja varenjem za 
betonsku armaturu temelja objekta i 
međusobnim vezama izvedenim 
ukrsnim komadima JUS N.B4 932-
B/O. Obračun i plaćanje po 
dužnom metru ugrađene trake. m 60   

32 Nabavka i postavljanje potpora po 
slemenu krova, tip potpore JUS N. 
B4.920 P. komplet sa postavljanjem i 
povezivanjem kom 32   

33 . Nabavka i postavljanje potpora po 
kosini krova. tip potpore JUS   N.   
B4.922   P.   komplet   sa   
postavljanjem i povezivanjem kom 42   

34 Nabavka i postavljanje potpora na 
zidani dimnjak na krovu, tip potpore 
JUS N. B4.925 P, komplet sa 
postavljanjem i povezivanjem. 
 kom 1   

35 Spusni vod gromobranske instalacije 
izveden od čelične pocinkovane trake 
Fe/Zn 20x3 mm položene po krovu 
objekta na već postavljene potporne 
nosače. Obračun i plaćanje po 
dužnom metru položene trake: 
 

 m 180   
36 Izvodi sa temeljnog uzemljivača od 

čelične pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 
mm, za uzemljenje oluka, glavne kutije 
sa šinom za izjednačenje potencijala u 
objektu. pomoćnih sabirnica za 
izjednačenje potencijala u mašinskim 
podstanicama i tehničkim 
prostorijama. Obračun i plaćanje po 
dužnom metru ugrađene Irake, 
komplet sa svim spojevima. 
 m 20   

37 
Montaža i povezivanje ukrsnog 
komada SRPS N. B4.936 Pna mestu 
spajanja i razdvajanja trake na krovu. kom 14   
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plaćanje po kompletnoj poziciji 
isporučeno, namontirano i povezano. 
 

38 Montaža i povezivanje kutija sa šinom 
za izjednačenje potencijala SIP (u 
tehničkim podstanicama). Obračun i 
plaćanje po kompletnoj poziciji 
isporučeno, namontirano i povezano kom 1   

39 Rastavno ispitni merni spojevi na 
spusnim vodovima gromobranske 
instalacije sa ukrsnim komadima 
SRPS NB.4.936 ugrađeni na fasadi 
zgrade u kutije za merni spoj K-M-S. 
Obračun i plaćanje po komadu 
izvedenog rastavno ispitnog mernog 
mesta. Instalacija za izjednaćenje 
potencijala u sanitarnim čvorovima 
objekta izvedena provodnicima P/F-Y 
1x4 mm2, položenim u zidu ispod 
maltera, komplet sa kutijom za 
izjednačenje potencijala PS 49, koja je 
ugrađena u svakom mokrom čvoru. Na 
instalaciju se povezuju sve metalne 
mase u sanitarnim čvorovima. Glavna 
kutija za izjednačenje potencijala PS 
49, spojena je sa zaštitnom sabirnicom 
u najbližem razvodnom ormanu. 
Prosečna dužina instalacije za 
izjednačenje potencijala po sanitarnom 
čvoru iznosi 15 metara. Obračun i 
plaćanje po kompletnoj poziciji koja 
pripada jednom sanitarnom čvoru. 
 kom 4   

40 Instalacija za izjednačenje potencijala 
u sanitarnimčvorovima objekta 
izvedena provodnicima P/F-Y 1x4 
mm2, položenim u zidu ispod maltera, 
komplet sa kutijomza izjednačenje 
potencijala PS 49, koja je ugrađena 
usvakom mokrom čvoru. Na instalaciju 
se povezuju svemetalne mase u 
sanitarnim čvorovima. Glavna kutija 
zaizjednačenje potencijala PS 49, 
spojena je sa zaštitnomsabirnicom u 
najbližem razvodnom ormanu. 
Prosečnadužina instalacije za 
izjednačenje potencijala posanitarnom 
čvoru iznosi 15 metara. Obračun i 
plaćanje pokompletnoj poziciji koja 
pripada jednom sanitarnom čvoru. kom 2   

41 
Završni radovi i ispitivanja instalacija, 
merenje prelaznog otpora uzemljenja 
sa izdavanjem svih potrebnih Atesta 
(paušalno). 
 kom 1   

SVEGA ELEKTRO RADOVI 

din:   

XI 
RADOVI NA INSTALACIJAMA 
VODOVODA I KANALIZACIJE     
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1 Izrada zidanog revizionog šahta 
dimenzija 1.48mx1.48m sa 
istovremenom izradom AB ploče 
debljine d=10cm. ploču arirati 
armatumom mrežom Q131. Šaht zidati 
betonskim blokom debljine d=12cm u 
cemennom malteru. Na svim uglovima 
uraditi vertikalne armirano betonske 
serklaže celom visinom  

m3 8,00 

  
 Nabavka i montaža liveno-

gvozdenih poklopaca Ø 600 težine 
30kg prema JUS M.J6.221. 
 

kom 3 

  
 Iskop rova izvan objekta za 

polaganje kanlizacionih cevi do 
revizionih šahtova. 
Pozicija obuhvata  mašinski ,ručni 
iskop  utovar I transport viška 
zemlje I zatrpavanje rova nakon 
polaganja cevi. 

m3 30 

  
2 Nabavka i monlaža čeličnih navojnih 

pocinkovanih cevi zajedno sa svim 
potrebnim fitingom i zaptivnim 
materija-lom. Kao zaptivni materijal 
spojeva na navoj koristiti finu kudelju 
natopljenu fimajzom. U cenu je 
uračunata antikorozivna zaštita i 
obmotavanje cevi. Cevi za zidove 
odnosno meduspratne konstrukcije 
pričvrstiti na svaka 2-4m pomoću 
odgovarajućih tiplova, navojne šipke i 
cevne obujmice sa podloškom od 
gume. Cevi koje se postavljaju u zid 
obmotati filcom, a sve cevi zaštititi 
protiv korozije. Cevi koje prolaze kroz 
konstmkciju ili betonske zidove moraju 
se zaštititi čeličnom hilznom a otvor 
izmedu hilzne i cevi zatvoriti kudeljnim 
štrikom i silikonom ili trajno elastičnim 
gitom. Celokupna instalacija pre 
zatvaranja kanala kroz koje prolaze 
cevi, mora biti ispitana na pritisak od 
10 bara.Cevi se koriste za unutrašnju 
dovodnu sanitamu(podrumsku) mrežu: 
Ø  2" 
 

 
m  

 
12,00 

  
 Nabavka, transport i montaža 

hidrantskog ormana, dimenzija 
540x540x144mm. Standardna 
oprema koja se nalazi u ormanu 
je: hidrantski priključak 
unutrašnjeg prečnika 52mm, tip C 
prema standardu JUS M.B6.673. 
trevira crevo prečnika 52mm dugo 
15 m savijeno u kotur sa 
mlaznicom prečnika 12mm na vrhu 
i brzo rastavljivom spojnicom na 
priključku. Orman se ugrađuje u 
zid. Visina ugradbenog ventila je 
na 1.5m od završenog poda. 
Jediničnom cenom obuhvatiti i 
štemovanje zida kao i popravku 
posle ugradnje ormana. 1x 

k o m  1 
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priključni ventil 2"-ugaoni 
 

3 Nabavka i montaža PE vodovodnh 
cevi zajedno sa svim potrebnim 
fitingom i zaptivnim materijalomi. Cevi 
koristiti za zemljani razvod sanitame i 
protivpožame vode. Koristiti cevi 
marke Peštan-Arandelovac ili cevi 
istog kvaliteta nekog drugog 
renomiranog proizvodača: 

  

  

3/4" m 30.00 

  

1" m' 18.00 

  

2" m' 19.00 

  

3" m' 7.00 

  

4" m 9.00 

  
4 Polipropilenske vodovodne cevi 

Nabavka, transport i montaža 
polipropilenskih vodovodnih cevi 
Aquatenn SDR 7,4 za hladnu vodu i 
Aquaterm SDR 6 za toplu vodu sa 
fitingom na varenje.Sve cevi kako za 
hladnu tako i za toplu vodu koja se 
ugrađuje u zidove ispod maltera ili 
pločica moraju biti po celoj dužini 
obavijene pogodnom izolacijom 
debljine do 3mm (Armaflexom 
odnosno Kaiman traka). Celokupna 
instalacija pre zatvaranja i maltehsanja 
žljebova mora biti isprobana na 
pritisak od 12 bara. Za kontrolu 
ispitivanja u pogledu fizičkih i 
mehaničkih osobina važe metode 
propisane fabričkim standardima. 
Izvodač će dostaviti ateste 
proizvođaća za svaku isporučenu 
partiju. U obračun ulaze izrada svih 
potrebnih šliceva i prodora kao i 
zatvaranje i obrada svih prodora i 
rupa. Svi prodori kroz konstrukcije se 
rade isključivo mašinskim gamiturama 
za bušenje rupa. Plača se zajedno sa 
potrebnim fitingom (t -komadi, mufovi, 
reduciri) mereno po m montirane i 
ispitane mreže. 
 

     

Ø  20x2.8 (hladna voda) m' 30.00 

  

Ø 25x3.5 (hladna voda) m' 4.50 
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5 Nabavka i ugradnja propusnih ventila, 
za PP-R SDR vodovodne cevi sa 
rozetnom i niklovanim kapom. Koristiti 
ventile marke Aquathenr\ ili ventile 
istog kvaliteta nekog drugog 
renomiranog proizvodača: Ø  20 kom 8   

6 Nabavka i ugradnja propusnih ventila 
iza vodomera: 

  

  

Ø 3/4"-poslovni deo kom 1 

  

Ø 3"-hidrantska mreža kom 1 

  
7 

 
Nabavka i ugradnja OKZ ili EV 
ventili sa gumiranim klinom 
DN 50-hidrantska mreža 
 kom 1   

8 Nabavka i ugradnja propusnih 
ventila sa ispustom: 
Ø 3/4"-poslovni deo 
 

 kom 1   
9  

Propusni ugaoni ventil ("EK" 
ventil) 
Nabavka, transport i montaža 
propusnih ugaonih ventila za 
polipropilenske cevi od 15mm 
sa hromiranom mesinganom 
kapom. Plaća se komplet 
montirano po komadu  

 

kom 3   
10 Dezinfekcija i ispiranje celokupne 

vodovodne mreže. 
Za ispiranje se koriste ispusti. 
Ispiraju se delovi mreže između 
dva ispusta. Poželjno je da voda 
za ispiranje ističe na nizvodni 
ispust. Pri ispiranju je potrebno da 
se ostvari minimalna brzina u cevi 
1,5-2m/sec. Ispiranje traje sve dok 
na ispust ne poteče potpuno bistra 
voda. Količina vode za ispiranje 
iznosi 3-5 puta zapremine deonice 
koja se ispira. Za ispiranje koristiti 
potpuno čistu vodu. Za 
dezinfekciju se koristi rastvor 
kalcijumhipohlorita čija je 
koncentracija 150gr. Prilikom 
dezinfekcije aktivnog hlora treba 
da bude 30-50gr/m3 vode u 
objektu koji se dezinfikuje. Kada 
se napuni mreža rastvor u njoj 
treba da prenoći (6 do 12 časova). 
Osoblju koje rukuje rastvorom 
obezbediti zaštitnu opremu i stalnu 
ventilaciju prostorija u kojima se 
radi, jer se iz rastvora izdvaja gas 
koji je otrovan i agresivan. 
 m 111,00   
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11 Ispitivanje uzoraka vode u 
Regionalnom zavodu za zaštitu 
zdravlja posle ispiranja mreže. 
Izvršiti ispitivanje na tri uzorka 
uzetih sa različitih točećih mesta 
 paušal    

12 KANALIZACIJA 
 Nabavka, transport i montaža cevi 
i fazonskih komada od tvrdog 
PVC-a marke Peštan. Izraditi 
kanalizacionu horizontalnu i 
vertikalnu mrežu od PVC 
kanalizacionih cevi i fazonskih 
komada u svemu prema 
dimenzijama u projektu, uputstvu 
nadzornog lica i prema opštem 
opisu. Na svim potrebnim mestima 
dati odgovarajuće fazonske i 
revizione delove. Spojeve izvesti 
sa gumenim prstenovima prema 
uputstvu proizvođača cevi i 
fazonskih komada. U obračun 
ulaze izrada svih potrebnih šliceva 
i prodora kao i zatvaranje i obrada 
svih prodora i rupa po završenoj 
montaži cevi.. Cevi ispred svakog 
mufa pričvrstiti gvozdenim kružnim 
šelnama i pričvrstiti za podlogu 
pored koje prolaze cevi. Pre 
zaziđivanja celu mrežu isprobati 
na vododrživost u prisustvu 
nadzornog organa. Sve komplet 
plaća se po m postavljene mreže 
mereno po osovini cevi i fazonskih 
delova uključujući sav vezivni, 
zaptivni i montažni materijal. 
 

     

Ø 50 m' 10.00 

  

Ø 75 m '  15.00 

  

Ø 1 10 m '  25.00 

  

Ø 160 m '  5.00 

  
 SANITARIJE 

 

    
13 Nabavka i montaža dubeće 

keramičke WC šolje, tip Baltik, sa 
odgovarajućom armaturom, 
vodokotlićem, kutijom za toalet 
papir i ostalim sitnim materijalom. 
Koristiti sanitariju Keramika 
Mladenovac a vodokotlić na zid 
marke Krušik. Između odvoda 
(odliva) šolje i naglavka kom 3   
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kanalizacione cevi, spoj uraditi sa 
PVC ili gumenim umetkom. 
Između šolje i poda postaviti 
gumeni podmetač. Šolju pričvrstiti 
za pod pomoću 4(2) mesingana 
zavrtnja dužine min. 5cm, koji se 
zavrću u PVC tiplove 
 

14 Nabavka i montaža keramičkih 
lavaboa sa stubom dimenzije i 
model po izboru investitora, 
zajedno sa materijalom za 
priključak, zidnom jednoručnom 
baterijom za toplu i hladnu vodu. 
Uz lavabo ugraditi svu pripadajuću 
galanteriju(držač za peškir, držač 
za sapun, ogledalo, etažer i korpa 
za otpatke) Ugraditi sanitariju i 
bateriju po izboru investitora. 
 kom 6   

15 Nabavka, transport i montaža 
dvodelne sudopere od nerđajućeg 
lima zajedno sa materija-lom za 
priključak, zidnom baterijom za t/h 
vodu i drvenim kabinetom. Ugraditi 
sudoperu i bateriju po izboru 
investitora. 
 kom 2   

16 Nabavka, transport i montaža 
električnog protočnog bojlera od 5 
L, zajedno sa materijalom za 
priključak. Ugraditi bojler po izboru 
investitora 
 kom 2   

17 Nabavka, transport i montaža 
zidne holender slavine. Ugraditi 
proizvode domaćih renomiranih 
proizvođača po izboru investitora. 
 kom 9   

SVEGA RADOVI NA INSTALACIJAMA 
VODOVODA I KANALIZACIJE  

din:   

XII 
RADOVI NA MAŠINSKIM 
INSTALACIJAMA      

 GREJNA TELA I PRIBOR  
     

1 Aluminijumski radijator Global 
VOX 600 visina članka 690 snaga 
185W/čl 
 čl 48   

2 radijatorski set za al radijator  
 

kom 6   
3 radijatorska spojnica 

 

kom 6   
4 Radijatorska zaptivka 

 

Kom 12   



83/130 
 

5 radijatorska konzola 
 

Kom 14   
6 radijatorski nosač  

 

  Kom 14   
7 Sušač za kupatilo 600/750 

 

Kom 3   
8 radijatorski ventil usponski TS 

Herz ili sličan sa termoglavom i 
adapterom alpeks 16x2mm 
 Kom 6   

9 Uronski ventil za sušač Herz ili 
sličan sa adapterima za alpeks 
16x2mm 
 Kom 3   

10 slavina PIP 1/2" 
 

kom 7   
 CEVNA MREŽA I PRIBOR  

     
11 Aluminijum plastična cev Pe-

Xc/Al/PE-Xc Henco ili slična 
16x2mm 
 m 160   

12 Zaštitni bužir za alpeks cev 
16x2mm crveni i plavi 
 m 160   

13 Razdelnik i sabirnik u ormanu 1" 
9x fi 16x2mm alpeks za 
tradijatorsko grejanje REHAU ili 
sličan komplet sa setom kugla 
ventila i adapterima na fi 16x2mm 
alpeks 
 kom 1   

14 Bakarna cev f 28x0,9mm za 
spajanje kotla sa razdelnikom 
 m 5   

15 Pomoćni i montažni materijal 
potreban pri izradi cevne mreže 
50% cevovoda 
 kom 0,5   

 KOTLARNICA  
     

16 Kotao blok elektronski 12kW 
Bosch e tronic ili sličan 
 kom 1   

17 Sobni termostat programski 7 
dana EURO ili sličan smešten u 
ordinaciju 
 kom 1   

 KLIMATIZACIJA      
18 Split klima uređaj inverter LG 

E09SQ spoljašnja i unutrašnja 
jedinica sa međuvezom do 3m 
 kom 4   

19 Split klima uređaj inverter LG 
E12SQ spoljašnja i unutrašnja 
jedinica sa međuvezom do 6m 
 kom 1   
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 OSTALI RADOVI      
20 Probijanje rupa za prolaz cevi u 

objektu,čišćenje i krpljenje 
 paušal    

21 Transport i skladištenje 
 

paušal    
22 Ispitivanje intalacije 

 

paušal    
23 Skidanje i ponovno nameštanje 

radijatora zbog građevinskih 
radova 
 paušal    

24 Topla proba i regulacija 
 

paušal    
SVEGA RADOVI NA MAŠINSKIM 
INSTALACIJAMA  

din:   

REKAPITULACIJA 
I ZIDARSKI RADOVI din:   
II IZOLATERSKI RADOVI din:   

III STOLARSKI RADOVI din:   
IV KERAMIČARSKI RADOVI din:   
V PODOPOLAGAČKI RADOVI din:   
VI MOLERSKO FARBARSKI RADOVI din:   
VII FASADERSKI RADOVI din:   
IX RAZNI RADOVI din:   
X ELEKTRO RADOVI din:   

XI 
RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I 
KANALIZACIJE din:   

XII RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA din:   
    

UKUPNO BEZ PDV-a 
din:   

PDV (20%) 
din   

UKUPNO SA PDV-om 
din   

 
 
 
 

                                          Потпис овлашћеног лица:  
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 7. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача и 
поштански број 

 

Одговорна особа  
(потписник уговора) 

 

Особа за контакт  
Телефон и телефакс  
Идентификациони број 
ПИБ  

 

Матични број понуђача  
Број рачуна понуђача и 
назив банке: 

 

П О Н У Д А  за партију 12 
за  јавну набавку радова – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 12: МЗ Шеварице, ЈН број 41/19 
 
УКУПНА ЦЕНА за партију 12: МЗ Шеварице износи:   
 

                                   _____________________ динара, без ПДВ 
 
 
УКУПНА ЦЕНА (са ПДВ од 20 %) : _____________________ динара са ПДВ 
 
Рок за извођење радова је 10 радних дана од увођења извођача у посао 
Услови плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања исправне 
окончане ситуације.   
Рок важења понуде је 60 дана, од дана отварања понуда. 
Понуду дајем:  
(заокружити и попунити 1. 2 или 3)   
1.  самостална 
2.  заједничка, са 
__________________________________________________________________ 
(уколико понуђач доставља заједничку понуду, навести назив и седиште свих 
учесника у заједничкој понуди) 
3.  са подизвођачем: 
____________________________________________________________ (уколико 
понуђач ангажује подизвођаче, навести назив и седиште свих подизвођача, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача) 
 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  _____________________ 
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П О Н У Д А 

ЗА  извођење грађевинских радова на објектима сеоских месних заједница 
по партијама од 1 до 12: 

 
 

ПАРТИЈА 12: МЗ Шеварице 
 
 

 
 

 

r.br  Pozicija  j.m  koli čina  cena po j.m  ukupno  

1 
Kanalski ventilator tip: ILB/6 -355 Lo=2800m3/h; 
Ph=280Pa. 

kom 2.00 
  

2 Frekventni regulator za ventilator kom 2.00 
  

3 
Odsisne rešetke sa regulacijom protoka dim: 
425x225mm 

kom 16.00 
  

4 
Plenum kutije sa štucnom fi160mm dim: 
425x225x2000mm 

kom 16.00 
  

5 Koncentrična redukcija 700x400 na fi400 kom 2.00 
  

6 Spoljna zaštitna rešetka 700x400 kom 2.00   
7 Samopadajuća žaluzina 700x400 kom 2.00 

  

8 

Spiro kanali debljine 0.6mm     
160 m 20.00 

  
200 m 5.00 

  
250 m 5.00 

  
315 m 5.00 

  
355 m 10.00 

  
400 m 10.00 

  

     

9 
Pomoćni montažni materijal kao: niplovi, mufovi, 
spojnice, diht trake, pribor za kačenje, zavrtnji itd. 
Uzima se 40% od pozicije kanala. 

 
0.40 

  

10 Luk 90*, fi160 kom 18.00 
  

11 

T komad 
    

200-160-200 kom 2.00 
  

250-160-250 kom 2.00 
  

315-160-315 kom 2.00 
  

355-160-355 kom 4.00 
  

400-160-400 kom 4.00 
  

     

12 

Koncentrične redukcije 
    

200-160 kom 2.00 
  

250-200 kom 2.00 
  

315-250 kom 2.00 
  

355-315 kom 2.00 
  

400-355 kom 2.00 
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13 
Probijanje otvora 425x225mm u rigipsu i kara 
tavanu 

kom 16.00 
  

14 Pripremno završni radovi paušalno 1.00 
  

 

Isporuka i montaža zidne inverter klime klase 
A++/A+,minimalnih karakteristika:Kapacitet 
hladjenja/grejanja 6,45kw/7kw, EER 6,1kw, COP 
4,8kw, hladjenje do -15C, grejanje do -20C u 
kompletu sa vezom izmedju spoljašnje i unutrašnje 
jedinice do 20m. 

kom 3.00 
  

15 Izvođenje radova pausalno 1.00   

    

Ukupno bez 
PDV-a 

  

    
PDV (20%) 

  

    

Ukupno sa 
PDV-om 

  

 
 
 
 

                                          Потпис овлашћеног лица:  
Место: ____________   М.П.   ____________________ 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

 
Партија 1: МЗ Букор 

 
 
 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских радова 
на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 1: МЗ Букор. 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 
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исправне окончане ситуације. 

 
Члан 5. 

 
         Рок за извођење радова је 60 радних дана од дана увођења извођача у посао
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

1. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
2. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
дана овере окончане ситуације. 
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У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

 
Партија 2: МЗ Варна 

 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских радова 
на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 2: Варна. 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 

исправне окончане ситуације. 
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Члан 5. 

 
         Рок за извођење радова је 45 радних дана од дана увођења извођача у посао
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

3. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
4. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
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недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 3: МЗ Горња Румска 

 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских радова 
на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 3: МЗ Горња Румска. 
 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 

исправне окончане ситуације. 
 

Члан 5. 
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         Рок за извођење радова је 30 радних дана од дана увођења извођача у посао
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

5. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
6. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
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хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
 
 
 
 
 



97/130 
 

Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

 
Партија 4: МЗ Грушић 

 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских радова 
на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
 
Партија 4: МЗ Грушић. 
 
 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 

исправне окончане ситуације. 
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Члан 5. 

 
         Рок за извођење радова је 30 радних дана од дана увођења извођача у посао
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

7. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
8. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
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недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

Партија 5: МЗ Криваја 
 

  
Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских радова 
на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 5: МЗ Криваја. 
 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 
 

Члан 4. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 

исправне окончане ситуације. 
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Члан 5. 
 

         Рок за извођење радова је 30 радних дана од дана увођења извођача у посао
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

9. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
10. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
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позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

 
Партија 6: МЗ Поцерски Метковић 

 
 
 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских радова 
на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 6: МЗ Поцерски Метковић. 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 

исправне окончане ситуације. 
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Члан 5. 

 
         Рок за извођење радова је 30 радних дана од дана увођења извођача у посао
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

11. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
12. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 



105/130 
 
недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

Партија 7: МЗ Рибари 
 

 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских радова 
на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 7: МЗ Рибари. 
 
 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 

исправне окончане ситуације. 
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Члан 5. 

 
         Рок за извођење радова је 10 радних дана од дана увођења извођача у посао
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

13. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
14. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
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недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

Партија 8: МЗ Дуваниште 
 
 
 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на уређењу и одржавању центара 
села и гробаља у сеоским месним заједницама по партијама од 1 до 12: 
 
Партија 8: МЗ Дуваниште. 
 
 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
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Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 
исправне окончане ситуације. 

 
Члан 5. 

 
         Рок за извођење радова је 15 радних дана од дана увођења извођача у посао.
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

15. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
16. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
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дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

Партија 9: МЗ Корман 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских радова 

наобјектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 9: МЗ Корман. 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 

исправне окончане ситуације. 
Члан 5. 

 
         Рок за извођење радова је 45 радних дана од дана увођења извођача у посао.
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Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

17. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
18. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
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недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

Партија 10: МЗ Петковица 
 
 
 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских 

радова на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
 
Партија 10: МЗ Петковица. 
 
 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
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Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 
исправне окончане ситуације. 

 
Члан 5. 

 
         Рок за извођење радова је 30 радних дана од дана увођења извођача у посао.
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

19. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
20. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
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дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 
Партија 11: МЗ Јевремовац 

 
 
 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских 

радова на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
 
Партија 11: МЗ Јевремовац. 
 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 

исправне окончане ситуације. 
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Члан 5. 

 
         Рок за извођење радова је 60 радних дана од дана увођења извођача у посао.
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

21. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
22. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
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недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 8. 
 

V МОДЕЛ УГОВОРА 
 

Напомена: попунити, потписати,  
сваку страну парафирати, оверити 
печатом и доставити уз понуду! 

 
У Г О В О Р 

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА – Извођење грађевинских радова на објектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

Партија 12: МЗ Шеварице 
 
 
 
 

Закључен између:          1. Градска управа града Шапца, Ул. Господар 
                                            Јевремова бр. 6 (у даљем тексту: Наручилац јавне  
    набавке) ПИБ: 100084619, матични број 07170122, број 
    рачуна 840-10640-24, које заступа начелник Милан Васић 
                   

и 
          2. _______________________ из  _______________ , 
            Ул. ______________________________  бр. ____   

  (у даљем  тексту: Извођач радова) ПИБ _______________,   
  матични број ____________, број рачуна ______________   
  ____________________________, које  заступа Директор   
  ______________________________________________   

          
Уговорачи су се споразумели о следећем: 
 

Члан 1. 
     Предмет јавне набавке бр. ЈН 41/19 су радови на извођењу грађевинских 

радова на објектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
 
Партија 12: МЗ Шеварице. 
 
 
 

Члан 2. 
            Извођач радова, као најповољнији понуђач се обавезује да, за потребе 
наручиоца, изврши радове на изградњи објекта, који чине предмет овог уговора, у свему 
према  условима из понуде и  захтеву наручиоца.      
    

Члан 3. 
                      Уговорена вредност  из чл. 1. уговора износи __________ динара без ПДВ,  
а ___________ динара са ПДВ, по понуди заведеној код Наручиоца под бр. ___________/__ 
од _____ 2019. године (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца 

попуњава наручилац при сачињавању уговора).    
 

Члан 4. 
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Плаћање је безусловно одложено у року од 45 дана од дана испостављања 
исправне окончане ситуације. 

 
Члан 5. 

 
         Рок за извођење радова је 10 радних дана од дана увођења извођача у посао.
   

Члан 6. 
 

                    Уговорне стране констатују да је понуђач пре закључења уговора доставио 2 
(две) бланко сопствене менице, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење 
посла и отклањање недостатака у гарантном року, бр. ________________ и ______________, 
оригиналан образац захтева за регистрацију меница и копију картона депонованих потписа, 
оверену од стране пословне банке са датумом овере после објављивања позива. 
 
                     На основу понуде и прихваћених услова из позива за давање понуде од стране 
понуђача, наручилац задржава право да активира меницу код пословне банке извођача 
радова, ради  наплате средстава у износу: 
 

23. За извршење обавезе у уговореном року. У случају доцње кривицом извршиоца не 
дуже од 10 дана Наручилац може активирати ову меницу у износу од 1 % од 
уговорене вредности по дану доцње (максимално 10%).  

 
24. За отклањање недостатака у гарантном року. У случају неприхватања или 

немогућности Извођача да у гарантном року отклони уочене и писменим путем 
указане му недостатке Наручилац ће обезбедити отклањање истих о трошку 
извођача, за шта ће искористити ову меницу у вредности трошкова отклањања 
недостатака. 

 
Члан 7. 

 
              Обавезује се Извођач радова да уговорене радове изведе у свему према важећим 
техничким прописима, стандардима и правилима струке за ту врсту посла. 
 

Члан 8. 
 

Извођач је дужан да, пре почетка извођења радова, писмено обавести наручиоца  о 
лицу које је одредио за одговорног извођача, а наручилац је дужан да обавести извођача о 
лицу коме је поверио вршење стручног надзора над извођењем радова. 

Члан 9. 
               Извођач радова се обавезује да, при извођењу радова, изврши обезбеђење 
градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, 
околине и заштиту околине за све време трајања грађења. 
               Извођач радова се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и 
мера заштите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште 
заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова, а све у складу 
са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о планирању и изградњи. 
            Уколико Извођач радова не изврши обавезе из ст.1.овог члана, одговоран је и сноси 
сву насталу штету.  

За евентуалну штету причињену трећим лицима одговоран је Извођач радова 
             

Члан 10. 
 За грађевинске радове по овом уговору утврђује се гарантни рок од 24 месеца, од 
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дана овере окончане ситуације. 

У гарантном року Извођач радова је дужан да, без права на накнаду, отклони све 
недостатке који се појаве његовом кривицом. Извођач радова је дужан да се, на писмени 
позив Наручиоца, одазове у року од 7 (седам) дана, ради отклањања недостатака, а у случају 
хитне интервенције, одмах по позиву Наручиоца. 
 Уколико Извођач радова у овом року не приступи отклањању недостатака, који су 
проистекли његовом кривицом, Наручилац има право да, после поновне опомене, 
недостатке отклони на терет Извођача радова, ангажовањем другог извођача радова. 
 Извођач радова је дужан да Наручиоцу надокнади штету, уколико Наручилац не 
може да користи објекат због недостатака, за које кривицу сноси Извођач радова. 

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у 
потпуности трошкове, настале поводом отклањања недостатака по овом члану уговора, 
Наручилац има право да од извођача тражи накнаду до пуног износа трошкова отклањања 
недостатака, а Извођач радова се обавезује да овај износ надокнади најкасније у року од 30 
дана од дана испостављања фактуре, без права на приговор, при чему овај уговор има снагу 
извршне исправе. 

Члан 11. 
   

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни 
надзор и Наручиоца. По добијању писмене сагласности Наручиоца Извођач ће извести 
вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера усвојене понуде Извођача бр. 
______ од ________ (не попуњава понуђач – редни број и датум пријема понуде код наручиоца попуњава 

наручилац при сачињавању уговора) за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и 
непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак 
рока завршетка радова. 

Коначна вредност радова утврђена по завршетку објекта, биће дефинисана Анексом 
уговора. 

Измена уговора се може вршити и ако Извођач захтева продужење рока за извођење 
радова у складу са чланом 42. Посебних узанси о грађењу. 

 
Члан 12. 

 Уговарачи су сагласни да се након закључења уговора, без спровођења поступка 
јавна набавке може  повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може 
повећати максимално до 5% од укупне вредности закљученог уговора. 

 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, одредбе Посебних узанси о грађењу (»Службени лист СРЈ« бр. 
18/77)  као и других позитивних законских прописа. Уговарачи сагласно искључују примену 
посебних узанси о грађењу у  делу одредби које су у супротности са овим уговором. 

 
Члан 13. 

 У случају спора по овом уговору, решаваће надлежан суд. 
 

Члан 14. 
 Уговор је закључен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих 4 (четири) примерка 
задржава наручилац, а 3 (три) примерка извођач радова. 
 
     ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА   :                                                   ЗА НАРУЧИОЦА: 
               Д и р е к т о р                                                                       Н а ч е л н и к  
____________________________                                  __________________________________                     
                                  Милан Васић 
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Образац 9. 
 
 
(Образац структуре цене)  

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
Редни бр. 

 
Елементи структуре цене 

 
Динара без ПДВ 

 
Динара са ПДВ 

 
 

Укупна цена за радове на 
извођењу грађевинских радова 
наобјектима сеоских месних 
заједница по партијама од 1 до 
12: 
 

 

  

1 Партија 1: МЗ Букор 
 

  

2 Партија 2:МЗ Варна 
 

  

3 Партија 3:МЗ Горња Румска 
 

  

4 Партија 4:МЗ Грушић 
 

  

5 Партија 5:МЗ Криваја 
 

  

6 Партија 6:МЗ Поцерски 
Метковић 
 

  

7 Партија 7:МЗ Рибари  
 

  

8 
 

Партија 8:МЗ Дуваниште 
 

  

   9 Партија 9:МЗ Корман 
 

  

10 Партија 10:МЗ Петковица 
 

  

11 Партија 11: МЗ Јевремовац 
 

  

12 Партија 12: МЗ Шеварице 
 

  

 
Укупно: 
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Упутство како да се попуни образац структуре цене: 

- под редним бројем 1-12. у табели, исказати цену понуђених радова за сваку 

партију за коју понуђач подноси понуду, у коју су урачунати сви елементи 

цене коштања.  

Напомена: Сматраће се да је сачињен образац структуре цене уколико су 

основни елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде. 

 
Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 

     
Место: ____________   М.П.  ______________________ 
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Образац 10. 
 
 
   (Образац трошкова припреме понудe)  

 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 
Редни 
број 

 
Елементи  трошкова 

 
Динара без ПДВ 

 
Динара са ПДВ 

 
1 
 

 
Трошкови прибављања средстава 
обезбеђења 

  

 
2 
 

 
Остали трошкови (навести који) 
 

  

 
Укупно: 
 

  

 
 
 

* Понуђачи у овом поступку јавне набавке немају трошкове у 
смислу чл. 88. став 3. ЗЈН. 

 
 

Датум: ____________  Потпис овлашћеног лица: 
     

Место: ____________   М.П.  ______________________ 
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Образац 11. 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂАЧ  ПРИХВАТА УСЛОВЕ 

ИЗ  ПОЗИВА 

И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 

 

 

 

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо услове из позива за 
доделу уговора у отвореном поступку бр. ЈН 41/19, објављеном на Порталу јавних набавки, 
дана 02.08.2019. године за набавку радова за радове на извођењу грађевинских радова 
наобјектима сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 
 
Партија 1: МЗ Букор 
Партија 2:МЗ Варна 
Партија 3:МЗ Горња Румска 
Партија 4:МЗ Грушић 
Партија 5:МЗ Криваја 
Партија 6:МЗ Поцерски Метковић 
Партија 7:МЗ Рибари  
Партија 8:МЗ Дуваниште 
Партија 9:МЗ Корман 
Партија 10:МЗ Петковица 
Партија 11: МЗ Јевремовац 
Партија 12: МЗ Шеварице,  
и све услове наведене у конкурсној документацији под којима подносимо своју понуду. 
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора који не може бити 
контрадикторан овим условима. 

 

  Место и датум:                               М.П.                              Понуђач: 
 

      _________________                                                        ____________________ 
 

 

 

 

 

 



128/130 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Образац 12. 
 
 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ТАЧНОСТИ ДАТИХ ПОДАТАКА 

 
 

 
 
 
 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном 
одговорношћу да су тачни  сви подаци наведени у понуди за доделу јавне 
набавке радова за радове на извођењу грађевинских радова наобјектима сеоских 
месних заједница по партијама од 1 до 12: 

 
Партија 1: МЗ Букор 
Партија 2:МЗ Варна 
Партија 3:МЗ Горња Румска 
Партија 4:МЗ Грушић 
Партија 5:МЗ Криваја 
Партија 6:МЗ Поцерски Метковић 
Партија 7:МЗ Рибари  
Партија 8:МЗ Дуваниште 
Партија 9:МЗ Корман 
Партија 10:МЗ Петковица 
Партија 11: МЗ Јевремовац 
Партија 12: МЗ Шеварице, 
у отвореном поступку број ЈН 41/19, на основу позива објављеног на Порталу јавних 
набавки, дана 02.08.2019. године. 
 
 
       Место и датум:                               М.П.                            Понуђач: 

 
_____________________                                                _____________________ 
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Образац 13. 

 

 

ИЗЈАВА ИЗВОЂАЧА 
о примени Система заштите животне средине и непостојању 

забране обављања делатности 

 

Овом изјавом понуђач :  

 

 

                                             (Назив фирме) 
из: ______________________________, Ул. ______________________ бр. ___ 
                              (Седиште)                                                                                                          

 

потврђује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштите животне 

средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 
 
 
Изјава дата у  _______________________, дана ___________________. 
 
 
 
 

Одговорно лице извођача                                                         
 

    _______________________                   
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Образац 14. 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

 
 
 
 
 

Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду 
за  јавну набавку радова за радове на извођењу грађевинских радова наобјектима 
сеоских месних заједница по партијама од 1 до 12: 

 
Партија 1: МЗ Букор 
Партија 2:МЗ Варна 
Партија 3:МЗ Горња Румска 
Партија 4:МЗ Грушић 
Партија 5:МЗ Криваја 
Партија 6:МЗ Поцерски Метковић 
Партија 7:МЗ Рибари  
Партија 8:МЗ Дуваниште 
Партија 9:МЗ Корман 
Партија 10:МЗ Петковица 
Партија 11: МЗ Јевремовац 
Партија 12: МЗ Шеварице, 
   у отвореном поступку број ЈН 41/19, на основу позива објављеног на Порталу 
јавних набавки, дана 02.08.2019.године, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 

Датум: ____________ Потпис овлашћеног лица: 
     

Место: ____________   М.П. ______________________ 
 
 

 
 


