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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 

124/2012,14/2015 ,68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013,104/2013,86/2015), 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2438 oд 18.9.2017. године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 2439 од.18.9.2017. године, припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку РАДОВА – Реконструкција спа центра Специјалне 

болнице „Златибор“ 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК   

ЈН број 7/2017 

Конкурсна документација садржи: 

Опис 

Општи подаци о јавној набавци 

Подаци о предмету јавне набавке 

Опис објекта, врста,рок и место извођења радова, рок услови и 

начин плаћања  

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и члана 

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

Упутство понуђачима како да сачине понуду 

Образац понуде (Образац бр. 1) 

Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона, у отвореном поступку јавне набавке  (Образац бр. 2) 

Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75.  став 1. 
тач. 1) до 4) Закона, у отвореном поступку јавне набавке  (Образац 
бр. 3) 

Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона, 
у отвореном поступку јавне набавке (Образац бр. 4) 

Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 76. Закона, у 
отвореном поступку јавне набавке  (Образац бр. 5) 

Модел уговора (Образац бр. 6) 

Образац трошкова припреме понуде (Образац бр. 7) 
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Образац изјаве о независној понуди (Образац бр. 8) 

Спецификација радова и структура цене (Образац бр. 9) 

 

 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 

метаболизма „Златибор“ 

Адреса: Др Драгослава Зеке Смиљанића бр.30 , 31315 Златибор 

Интернет страница: www.cigota.rs 
 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом 

и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 7/2017  су радови – Реконструкција спа центра 

Специјалне болнице за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

„Златибор“ 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

У предметним поступку није у питању резервисана јавна набавка. 

5. Контакт (лице или служба)  

Лица за контакт: Марија Петковић-cigota.pravnasluzba@gmail.com 
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  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 7/2017 су радови – Реконструкцијa спа центра  

Ознака из општег речника набавке: 45000000 

2. Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама 

ОПИС ПРЕДМЕТА, ВРСТА,  КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА,  РОК И  МЕСТО 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА,  РОК, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА      

  Опис предмета:  

 Реконструкција спа центра 

 
Врста, количина и опис радова: 

 Врста, количина и опис радова који су предмет јавне набавке, детаљно су 

описани  у делу Технички опис и Нумеричка документација (Образац бр. 9). 

Рок и место извођења радова 

Рок за извршење радова је  најдуже 60 радних дана од дана увођења у посао. 

10 дана од дана потписивања уговора Наручилац ће понуђача увести у посао. 

Место извођења радова је у  Специјалној болници 

Рок, услови и начин плаћања 

Рок плаћања не може бити дужи од 90 дана од  пријема привремене,односно 

окончане ситуације испостављене на основу стварно извршених радова 

Аванс није предвиђeн. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА 

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

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

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

 Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 
у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) 
Закона); 

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

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 
Закона). 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 

76. Закона, и то: 

 Пословни капацитет: да је понуђач у претходнe три  године (2014., 
2015. и 2016. година), успешно реализовао радове који су исти или 
сродни предмету јавне набавке, у вредности минимум вредности понуде 
без ПДВ-а. 

 Минимално захтевана опрема: Понуђач мора да поседује: 

 лако доставно возило-комада 2 

 цеваста фасадна скела-300 м2 
- Кадровски капацитет: Понуђач у моменту подношења понуде мора да 

има: 
а)  најмање 30 запослених (на неодређено или одређено време или неким 

Уговором у складу са Законом о раду), од којих: 

 минимум 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 
или 411-који ће Решењем бити именован за одговорног извођача 
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радова у предметној Јавној набавци; 

 минимум 15 КВ радника; 

 минимум 1 лице које има положен стручни испит за безбедност и 
здравље на раду и који је овлашћен да обавља послове 
координатора за безбедност и здравље на раду у току извођења 
радова 

 
 
2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. 
став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за 
део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 
3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни 
понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за 
који је неопходна испуњеност тог услова. 
 

 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних  и додатних услова за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује 
достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 
76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 

Доказ о испуњености додатних услова доставља само понуђач, односно 
група понуђача испуњава заједно, док подизвођач не може допуњавати 
овај услов за понуђача. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача не морају да доставе доказ 
из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4). Закона.  
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 

којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску 

понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
        

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно, или путем поште у затвореној коверти, 

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

сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

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

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И 

БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА „ЗЛАТИБОР“,ЧАЈЕТИНА ДР:Драгослава Зеке Смиљанића бр.30, 

31315 Златибор, са назнаком:  

 ,,Понуда за јавну набавку услуге – Реконструкција спа центра , бр 7/2017 

- НЕ ОТВАРАТИ”.  
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Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 19.10.2017. до 10.30 часова. 

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, по истеку рока за подношење 

понуда, односно, 19.10.2017. у 12 часова  у Малој сали Специјалне болнице. 

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

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 

наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

У поступку отварања понуде могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу(комисији) 
предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће 
у поступку јавног отварања понуда. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде 

подносити, сматраће се неблаговременом.   

 

Понуда мора да садржи: 

1. Образац понуде, 
2. Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4)  Закона, у отвореном поступку јавне набавке, 
3. Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) Закона, у отвореном поступку јавне набавке, 
4. Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75. став 2.  Закона, у 

отвореном поступку јавне набавке, 
5. Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 76. Закона, у 

отвореном поступку јавне набавке, 
6. Спецификацију понуде и структуру цене,  
7. Модел уговора, 
8. Образац трошкова припреме понуде, 
9. Образац изјаве о независној понуди, 

 

Понуђач треба пажљиво да проучи конкурсну документацију, као и сва упутства, 

обрасце, услове уговора и техничке карактеристике. Уколико понуђач не испуни 

све тражене услове и не достави све доказе захтеване  конкурсном 
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документацијом, или достави понуду која према својој суштини не одговара 

конкурсној документацији у свему, имаће за резултат одбијање  понуде.  

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 

прихватио све услове из конкурсне документације. Накнадне рекламације, које 

су последица нетачно и недовољно прикупљених информација, или погрешно 

процењених околности или услова, односно недовољног знања, наручилац ће 

одбити као неосноване. 

Сви појединачни обрасци који су саставни део понуде треба да буду читко и у 

потпуности  попуњени, потписани и оверени печатом од стране одговорног 

лица. 

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити 

важећи само ако је исти оверила печатом и парафирала овлашћена особа.  

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани тако да се не 

могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, 

односно прилози, а да се видно не оштете листови или целина тих докумената. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од 

понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија, да достави на увид 

оригинал или  оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.. 

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

 
3. ПАРТИЈЕ 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 

документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу СПЕЦИЈАЛНА  

БОЛНИЦА ЗА БОЛЕСТИ ШТИТАСТЕ ЖЛЕЗДЕ И БОЛЕСТИ 

МЕТАБОЛИЗМА„ЗЛАТИБОР“ЧАЈЕТИНА,ДР ДРАГОСЛАВА ЗЕКЕ СМИЉАНИЋА БР.30,  31315 

ЗЛАТИБОР, са назнаком: 

 „Измена понуде за јавну набавку радова - Реконструкција спа центра 

ЈН број 7/2017,   НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Реконструкција спа центра  

ЈН број 7/2017,   НЕ ОТВАРАТИ” 

 или 

„Опозив понуде за јавну набавку радо Реконструкција спа центра  –  

ЈН број 7/2017,   НЕ ОТВАРАТИ” 

  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова - Реконструкција спа 

центра  

ЈН број 7/2017,   НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 

своју понуду. 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
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Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 

више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и 

део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који 

су наведени конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 

бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 

81. став 4. тачка 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
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 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање и 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 

наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 

или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

9. РОК, УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, 

КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу рока, услова и начина плаћања. 

Рок плаћања не може бити дужи од од 90 дана од  пријема привремене,односно 

окончане ситуације испостављене на основу стварно извршених радова. 

Цена се може повећати до 5% вредности уговора, у случају повећаног обима 

посла, уз Образложење које ће Извршилац посла доставити Наручиоцу. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока и места извођења радова 

Рок за извршење радова је  најдуже 60 дана од дана увођења у посао. 

Место извођења радова у Специјалној болници 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 

мењати понуду. 

9.4. Захтев у погледу обиласка објекта за санацију 

Сваки понуђач је у обавези да изврши обилазак-преглед објекта за санацију тј. 

Базена. Локација овог објекта налази се у Специјалној болници на адреси Др. 

Драгослава Зеке Сниљанића број 30. Понуђачи могу извршити обилазак објекта 

за санацију сваког радног дана до датума рока за подношење понуде у времену 

од 12h-14h. Пре обиласка објекта понуђачи су дужни да се најаве Нади 

Милошевић на  број телефона 064-8890106. Након обиласка објекта од стране 

понуђача наручилац посла издаће потврду о томе. Потврда о обиласку објекта 

мора да се приложи уз понуду. Уколико понуђач нема потврду наручиоца посла 

о обиласку објекта за санацију, неће се узети у обзир понуда истог понуђача.   

 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 

додату вредност. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 

да тај део одвојено искаже у динарима.  

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 

на располагање. 

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику  путем поште на адресу 

наручиоца:, електронске поште на e-mail: тражити од наручиоца додатне 
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информације, или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 

пре истека рока за подношење понуде.  

Пријем захтева сваког радног дана , од понедељка до петка,од 7-14 часова у 

току радног времена. 

Сви захтев поднети ван радног времена сматраће се да су поднети наредног 

радног дана. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 

захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 

број 7/2017 ”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 

нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 

понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) 

код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 

наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 

наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 

код његовог подизвођача.  
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Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 

цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву.  

14. ИСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА – МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У 

ГАРАНТНОМ РОКУ и ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ 

ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ 

РЕФЕРЕНЦИ 

 

14. 1. Гаранција за озбиљност понуде  

Уз понуду мора бити приложена бланко соло меница за озбиљност понуде у 

висини од 10% понуђене цене и менично овлашћење важности минимум 60 

дана од дана отварања понуда. Меница мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив без приговора. 

НАПОМЕНА: Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора 

бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 

важења менице је минимум 60 дана од дана отварања понуда.  

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека 

рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 

коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 

понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро 

извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, 

одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

 

14. 2. Гаранција за добро извршење посла  
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Изабрани најповољнији понуђач у обавези је да у року од 10 дана од дана 

закључења уговора достави бланко соло меницу са меничном овлашћењем на 

износ од 10% од уговорене цене. Рок важења менице са меничном 

овлашћењем мора бити најмање 60 (шездесет) дана  дужи од крајњег рока за 

извршење уговорних обавеза. Меница са меничним овлашћењем мора бити 

безусловна, неопозива и платива на први позив без приговора. 

 

14. 3. Гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија треба да меницу са 

меничном овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року у износу 

10% од вредности објекта по коначном обрачуну. Меницу са меничним 

овлашћењем за отклањање недостатака у гарантном року понуђач предаје 

наручиоцу у тренутку примопредаје радова. 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 

јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 

за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 

таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења 

уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 

гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 

дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања 

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 

гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија цена“.  

Начин на који ће се понуде бодовати: 

 понуђена цена..................60 пондера 

 рок извршења радова.....15  пондера 

 рок извођења радова......25  пондера 
 

БОДОВАЊЕ:  понуђена цена= 60xнајнижа цена / понуђена цена 

                       рок извршења радова....15 пондера....40 дана 

                                                                 10 пондера......50 дана 

                                                                 5 пондера........60 дана 
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                        рок извођења радова= 25 x понуђени рок / најдужи рок 

 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 

извођења радова. У случају истог рока извођења радова, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 

важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.   

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 

ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 

заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 

Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно  или  

поштом препоручено са повратницом.  

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 

поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 

Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
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сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 

дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  

У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 

подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 

за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете 

у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити 

познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 

подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње 

наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 

подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-742221843-57, 
шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона. 

Према подацима објављеним дана 04.03.2015. године, Републичка комисија за 
заштиту права у поступцима јавних набавки је ради повећања ефикасности у 
раду, поред постојећег, отворила и евиденциони рачун за уплату таксе за 
подношење захтева за заштиту права: 840-30678845-06, што ће омогућити да се 
на ефикаснији начин утврђују околности у вези са уплатом таксе и врши 
поуздана контрола уплате тог јавног прихода. 
Потребно је да подносиоци захтева за заштиту права врше уплате таксе на 
нови евиденциони рачун, с тим да су и даље у обавези да у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама достављају доказе о уплати таксе. У 
погледу промене броја рачуна, измењено је и упутство за уплату таксе које се 
са свим осталим детаљима о начину уплате таксе се може пронаћи у оквиру 
банера „упутство о уплати таксе" или кликом на линк: Уплата таксе из 
Републике Србије уколико приступите сајту Републичке комисије за заштиту 
права понуђача у поступцима јавних набавки. 
- број рачуна: 840-30678845-06; 

- шифра плаћања: 153 или 253; 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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- позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

- сврха: такса за ЗЗП; 

- назив наручиоца;  

- број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права; 

- корисник: буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе. 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона.  

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

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 

тачка 5) Закона.  
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Образац бр. 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр ________________ од ____________ године за јавну набавку радова 

– Реконструкција спа центра 

ЈН број 7/2017  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача  

 

 

Адреса понуђача:  

 

 

Матични број понуђача:  

 

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

 

Електронска адреса понуђача (e-

mail): 

 

 

Телефон:  
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Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

Лице овлашћено за потписивање 

уговора 

 

 

Интернет страница на којој су 

докази  из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) 

ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се  достављају уз понуду не 

треба попуњавати) 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 

подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 
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Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази  из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се  достављају уз 

понуду не треба попуњавати) 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

 



Конкурсна документација у отвореном  поступку за јавну набавку  радова, ЈН број  7/2017,  

 Реконструкција спа центра 
 23/ 77 

 

подизвођач: 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази  из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се  достављају уз 

понуду не треба попуњавати) 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  

понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача 

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази  из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се  достављају уз 
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понуду не треба попуњавати) 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 Интернет страница на којој су 

докази  из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се  достављају уз 

понуду не треба попуњавати) 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
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Име особе за контакт: 

 Интернет страница на којој су 

докази  из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН јавно доступни 

*(уколико се  достављају уз 

понуду не треба попуњавати) 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 

који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 

понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 

копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

понуђача који је учесник у заједничкој понудии 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка радова Реконструкција спа центра -  

  ЈН број 7/2017  

 

Понуђена цена без ПДВ-а 

 

______________ динара 

 

Износ ПДВ-а 

 

  ______________ динара 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

__________________ динара 

 

Рок плаћања 

 

 

______ дана од дана пријема 

фактуре 

Не може бити дужи од од 90 дана од  

пријема привремене,односно 

окончане ситуације.  
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Рок извршења радова 

 

Рок за извршење радова је  

______ дана (рок за 

извршење радова не може 

бити дужи од 15 радних дана 

од дана увођења у посао). 

 

Рок важења понуде 

 

 

______ дана од дана отварања 

понуда 

Рок важења понуде не може бити 

краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда. 

Цена је фиксна и не може се мењати током извршења уговора.  

 

Место:_____________                                                                    Понуђач 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени 
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Образац бр. 2 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. 
ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА ,У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________, у поступку јавне 

набавке радова – Реконструкција спа центра,   ЈН број 7/2017 ,испуњава све 

услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објаве позива за подношење понуде; 
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 
 

Место:_____________                                                                    Понуђач 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом.  
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Образац бр. 3 

 ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 
СТАВ 1. ТАЧ. 1) ДО 4)  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ  
 

 У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу    

И З Ј А В У 

Подизвођач____________________________________________, у поступку 

јавне набавке радова -, Реконструкција спа центра ЈН број 7/2017, испуњава све 

услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар; 
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе 
када има седиште на њеној територији). 

 

Место:_____________                                                                Подизвођач 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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Образац бр. 4 

 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 

дајем следећу  

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач_________________________________________________, у поступку 

јавне набавке радова - Реконструкција спа центра, ЈН број 7/2017   поштовао је 

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

условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права 

интелектуалне својине. 

 

 

 

Место:_____________                                                                   Понуђач 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. 
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Образац бр. 5 

 

 ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 
,У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

    

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________, у поступку јавне 

набавке радова -, Реконструкција спа центра ЈН број 7/2017, испуњава додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 Пословни капацитет: да је понуђач у претходнe три  године (2014., 
2015. и 2016. година), успешно реализовао радове који су исти или 
сродни предмету јавне набавке, у вредности минимум вредности понуде 
без ПДВ-а. 

 Минимално захтевана опрема:  

 лако доставно возило-комада 2 

 цеваста фасадна скела-300 м2 
- Кадровски капацитет:  
- а)  најмање 30 запослених (на неодређено или одређено време или 

неким Уговором у складу са Законом о раду), од којих најмање: 

 минимум 1 дипломирани инжењер који поседује важећу лиценцу 
Инжењерске коморе Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 
или 411-који ће Решењем бити именован за одговорног извођача 
радова у предметној Јавној набавци; 

 минимум 15 КВ радника; 

 минимум 1 лице које има положен стручни испит за безбедност и 
здравље на раду и који је овлашћен да обавља послове 
координатора за безбедност и здравље на раду у току извођења 
радова 

 
 

 Место:_____________                                                                    Понуђач 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
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Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печат 
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Образац бр. 6 

 

 МОДЕЛ УГОВОРА 

      

Понуђач је дужан попунити, потписати и оверити печатом модел 

уговора 

 

У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА 

Набавка радова –Реконструкција спа центра ЈН број  7/2017 ,    

Закључен  на Златибору  дана __.__.2017. године између: 

  

1. Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести 
метаболизма“Златибор“,Чајетина,Др Драгослава Зеке Смиљанића бр.30, 31315 
Златибор, (у даљем тексту: купац), ПИБ 101072092, матични број 7221452, кога 
заступа в.д. директора, др Жељко Стакић  

2.  ________________________________________________________, кога 

заступа ______________________ (у даљем тексту: Извођач), ПИБ: 

_______________, матични број: ______________________, с друге стране. 

Уговорне стране претходно констатују: 

- да је Наручилац, на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС” бр. 124/2012 и 14/2015;  у даљем тексту: ЗЈН), и на 

основу позива за подношење понуда за јавну набавку РАДОВА –  

Реконструкција спа центра, објављеног на Порталу Управе за јавне набавке, 

интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне набавке  радова бр. 

7/2017; 

- да понуда Понуђача број (попуњава Наручилац), од (попуњава Наручилац), у 

потпуности одговара обрасцу Спецификације радова са структуром цена, која 

се налази у прилогу и саставни је део овог уговора, и испуњава све услове из 

ЗЈН, конкурсне документације и Техничких спецификација; 
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-  да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН, на основу понуде Понуђача 

(попуњава Наручилац) и Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), 

од (попуњава Наручилац), изабрао Извођача, чиме су се коначно стекли услови 

за закључење уговора.  

- Предмет уговора Извођач ће реализовати у сарадњи са (навести назив 

подизвођача/понуђача у заједничкој понуди, назив, адресу, ПИБ, матични број и 

име особе овлашћене за заступање, као и који део уговора се поверава истим):  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Уговорне стране су сагласне у следећем: 

   Предмет уговора 

       Члан 1. 

   Предмет уговора је набавка радова- на реконструкцији спа центра,а на 

основу спроведеног поступка јавне набавке   радова у отвореном поступку, ЈН 

број  7/2017, и Одлуке о додели уговора број _____________, од _______ 2017. 

године,  а у свему према усвојеној понуди  Извођача,  број ________ 

од____________. године, спецификацији радова са структуром цена, врсти, 

техничким карактеристикама, квалитету, количини и опису радова, који чине 

саставни део овог Уговора.  

 Рок, начин и место извођења радова  

Члан 2. 

Динамика извођења радова мора бити прилагођена потребама 

наручиоца, како не би ометао његову основну делатност. 

            Рок за извршење радова је  ______ радних дана од дана увођења у 

посао. 

     Рок за завршетак радова се продужава на захтев Извођача: 

- у случају прекида радова који траје дуже од два дана а није изазван кривицом 

Извођача 

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим 

догађајима са каракетром више силе, 
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 Захтев за продужење уговореног рока Извођач доставља упућивањем 

писменог захтева Наручиоцу.Уговор је продужен када уговорене стране о томе 

постигну писмени споразум.  

 Место извођења радова је у Специјалној болници на Златибору. 

   Цена, рок и начин плаћања  

              Члан 3. 

   

         Извођач наручиоцу испоставља привремене и окончану ситуацију за  
извршене радове из члана 1. овог Уговора у износу од ____________ динара 
без ПДВ-а, односно _____________ динара са ПДВ-ом. 
 

Уговорена цена се може повећати до 5% вредности Уговора, у случају 

повећаног обима посла, уз образложење које ће Извођач доставити Наручиоцу. 

Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу стварно 

изведених количина уписаних и оверених од стране одговорног извођача 

радова и надзорног органа у грађевинској књизи и једничних цена из усвојене 

понуде понуђача.  

Утврђивање квалитета и количине 

Члан 4. 

 Извођач је дужан да испуни све уговореде обавезе стручно, квалитетно, 

према важећим стандардима за ту врсту посла  и у уговореном року. 

 Извођач је дужан да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и 

благовремену испоруку материјала и опреме потребну за извођење уговором 

преузетих радова. 

 Извођач  ће испунити и све друге обавезе које овим уговором нису 

посебно дефинисане,а неопходне су за извођење радова на објекту уз обавезну 

писмену сагласност Наручиоца. 

            Члан 5. 

 Наручилац је дужан да Извођача радова уведе у посао и омогући му 

несметано изођење радова. 

 Наручилац је дужан да обезбеди сталан и ефикасан рад органа стручног 

надзора. 
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 Наручилац је дужан да од Извођача прими изведене радове у складу са 

одредбама овог уговора.  

Члан 6.  

 Гарантни рок за изведене радове износи 10 година. 

 Гарантни рок за радове почиње да тече од дана примопредаје изведених 

радова, а за материјал од дана уградње. 

 Извођач је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све 

недостатке и грешке који су настали његовом кривицом. Извођач је дужан исте 

отклонити најкасније у року од 5 дана од дана пријема рекламације од стране 

Наручиоца.  

Понуђач треба дадостави меницу са меничном овлашћењем за 

отклањање недостатака у гарантном року у износу 10% од вредности 

објекта по коначном обрачуну. Меницу са меничним овлашћењем за 

отклањање недостатака у гарантном року понуђач предаје наручиоцу у 

тренутку примопредаје радова. 

Достављање менице  за отклањање грешака у гарантном року је 

битан елемент уговора и као раскидни услов. 

Уколико Понуђач не достави менице у наведеном року уговор се 

сматра раскинутим и без посебног писменог обавештења о раскиду 

уговора. 

Неискоришћена меница  за отклањање грешака у гарантном року  

наручилац се обавезује да врати у року од 30 дана,по истеку гарантног 

рока. 

Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго 

правно лице,предузетника или физичко лице, на терет Извођача.    

Раскид уговора 

Члан 7. 

 Уколико Извођач не изврши радове у уговореном року и уобичајеног 

квалитета Научилац може раскинути овај Уговор.     

Члан 8. 
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 Уговор се може раскинути споразумно или писменим отказом било које 

уговорне стране, уколико друга страна не испуњава своју обавезу, а након што 

је на то упозорена писменим путем уз отказни рок од 15 дана. 

Завршне одредбe 

Члан 9. 

 Уговорне стране су сагласне да ће се све измене и допуне овог уговора 

вршити у писменој форми уз претходну сагласност уговорних страна, о чему ће 

се сачинити Анекс уговора.  

 Члан 10. 

 Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису 

дефинисани овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 Члан 11. 

 Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове поводом 

реализације обавеза утврђених овим Уговором решавају споразумно, а уколико 

до споразума не дође, надлежан је Привредни суд у Ваљеву.                                                                                       

                                                                  Члан 12. 

 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака 

уговорна страна задржава по 2  (два) примерка. 

     

      НАРУЧИЛАЦ                                                                      ИЗВОЂАЧ 

 

  М.П.  ____________________                                М.П. _____________________ 

  

  

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије 
да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, 
наручилац ће  Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце. 
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Образац бр. 7 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ , 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 

набавку радова –Реконструкција спа центра,  ЈН број 7/2017,како следи у 

табели: 

Врста трошка Износ трошка у РСД 

  

  

  

  

  

  

 

Укупан износ трошкова припремања понуде 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

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

наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама 

наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Место:_____________                                                                  Понуђач 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезнo  
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Образац бр. 8 

 

  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

у поступку јавне набавке радова – Реконструкција базена,  ЈН број 7/2017, 

поштовао је обавезе које произлазе из важећих, поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о 

независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за 

заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, 

може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано 

лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 

печатом. 
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Образац бр. 9 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА И  СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

СВЕ РАДОВЕ ИЗВРШИТИ ПРЕМА НАВЕДЕНОМ ОПИСУ РАДОВА ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЈУ СПА ЦЕНТРА 

 

  

 

2,00 ZEMLJANI RADOVI - FAZA 1 

br. opis j.m. količina cena po j.m. cena 

2,01 Iskop zemlje III kategorije za 
jamu i temelj lifta, dubine do 
2.0m u širokom otkopu. 
Iskop izvesti prema projektu i 
datim kotama, a dno 
nivelisati. Iskopanu zemlju 
prevesti kolicima, utovariti na 
kamion i odvesti na gradsku 
deponiju udaljenosti do 
20km.  Obračun po m3 
iskopane zemlje. 

m3 34,16   

 ručni iskop 40% m3 13,66   

 mašinski iskop 60% m3 20,49   

      

2,02 Nabavka i razastiranje 
šljunka u sloju debljine 30 
cm, ispod temelja. 
Tamponski sloj šljunka nasuti 
u slojevima, nabiti i fino 
isplanirati sa tolerancijom po 
visini +1 cm. Obračun po m2 
nabijenog šljunka. 

m3 3,64   
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2,03 Nasipanje oko temelja i 
zidova iskopanim slojem 
šlunka. Nasipanje izvesti u 
slojevima sa kvašenjem i 
nabijanjem. Nasipanje izvesti 
prema projektu i datim 
kotama. Obračun po m3 
nasipanja. 

m3 1,58   

      

        UKUPNO ZEMLJANI 
RADOVI: 

  

 

 

 

 

 

 

 

3,00 ZIDARSKI RADOVI - FAZA 1 

br. opis j.m. količina cena po j.m. cena 

3,01 Zidanje pregradnih zidova 
debljine 12 cm punom 
opekom u produžnom 
malteru razmere 1:2:6, sa 
izradom serklaža. U visini 
nadvratnih greda, ili na visini 
od 200 cm uraditi armirano 
betonske serklaže dimenzija 
12x20 cm. Marka betona je 
MB 20, a armatura serklaža 
2Ø8, uzengije Ø 6/25. Prevez 
raditi na pola opeke, a vezu 
sa ostalim zidovima ostvariti 
na pravilan način. Po 
završenom zidanju spojnice 
očistiti. U cenu zida ulazi i 
izrada serklaža, armatura, 
oplata i pomoćna skela. 
Obračun po m2 zida, otvori 
se odbijaju. 

    

- prizemlje m2 186,86   
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- sprat m2 115,29   

- debljine 7cm u cementnom 
malteru 1:3, kod jezgra lifta, 
sa izradom AB serklaža 

m2 6,17   

      

3,02 Zidanje zidova šupljim 
blokovima dimenzija 
19x19x25 cm u produžnom 
malteru razmere 1:2:6. 
Debljina zida je 19 cm. 
Blokove pre ugradnje kvasiti 
vodom. Po završenom 
zidanju spojnice očistiti do 
dubine 2 cm. U cenu ulazi i 
pomoćna skela. Obračun po 
m2 zida, otvori se odbijaju. 

    

 sprat m2 10,68   

 podrum (severozapadna 
fasada) 

m2 19,07   

      

3,03 Malterisanje cementnim 
malterom razmere 1:4 u dva 
sloja. Pre malterisanja 
površine očistiti i prskati 
retkim cementnim mlekom. 
Prvi sloj, grunt, raditi 
cementnim malterom 
razmere 1:4 debljine sloja do 
2 cm od prosejanog šljunka, 
"jedinice" i cementa. Malter 
stalno mešati da se 
cementno mleko ne izdvoji. 
Malter naneti preko podloge i 
narezati radi boljeg 
prihvatanja drugog sloja. 
Drugi sloj razmere 1:4 spraviti 
sa sitnim i čistim peskom, bez 
primesa mulja i organskih 
materija. Perdašiti uz 
kvašenje i glačanje malim 
perdaškama. Omalterisane 
površine moraju biti ravne, 
bez preloma i talasa, a ivice 
oštre i prave. Malter kvasiti 
da ne dođe do brzog sušenja 
i "pregorevanja". Obračun po 
m2 malterisane površine. 
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 prizemlje m2 659,82   

 sprat m2 214,36   

 podrum (severozapadna 
fasada) 

m2 24,00   

      

3,04 Zastakljivanje staklenim 
prizmama, dimenzija 20x20x8 
cm. Prizme postaviti i zaliti 
cementnim malterom. Po 
horizontali, između redova 
prizmi postaviti armaturu 2 Ø 
6 mm i ankerovati je za 
oslonce. Pozicija obuhvata i 
betoniranje soklenog serklaža 
u oplati, dim. 8x20cm, 
komplet sa armaturom. 
Obračun po m2. 

    

 prizemlje m2 7,63   

      

3,05 Zastakljivanje staklenim 
prizmama, dimenzija 
20x20x16 cm. Prizme 
postaviti i zaliti cementnim 
malterom. Po horizontali, 
između redova prizmi 
postaviti armaturu 2 Ø 6 mm i 
ankerovati je za oslonce. 
Pozicija obuhvata i 
betoniranje soklenog serklaža 
u oplati, dim. 16x20cm, 
komplet sa armaturom. 
Obračun po m2. 

    

 prizemlje m2 9,75   

 sprat m2 13,92   

 podrum (severozapadna 
fasada) 

m2 5,58   

      

        UKUPNO ZIDARSKI 
RADOVI: 
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4,00 BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI - FAZA 1 

br. opis j.m. količina cena po j.m. cena 

4,01 Izrada armirano 
betonskih 
temeljnih greda 
marke MB 30. 
Vezne grede 
armirati po 
projektu, detaljima 
i statičkom 
proračunu. 
Betoniranje raditi 
preko prethodno 
razastrtog tampon 
šljunka što se 
posebno 
obračunava. 
Beton ugraditi i 
negovati po 
propisima. Pozicija 
obuhvata nabavku 
materijala i izradu 
oplate. Obračun 
po m3 temelja. 

m3 1,14   

 temelj podruma 
(zid ispod 
pasarele 
dograđenog dela 1 
- severozapadna 
fasada) 

    

      

4,02 Izrada temeljne 
ploče marke MB 
30. Ploču armirati 
po projektu, 
detaljima i 
statičkom 
proračunu. Beton 
ugraditi i negovati 
po propisima. 
Pozicija obuhvata 
nabavku 
materijala i izradu 
oplate. Obračun 
po m3 betonirane 
temeljne ploče. 

    

 temeljna ploča m3 2,00   
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jezgra lifta - aneks 
1 

      

4,03 Izrada sloja od 
mršavog betona 
debljine 5cm, 
betonom MB15, 
kao podloga za 
hidroizolaciju. 
Beton ugraditi i 
negovati po 
propisima. 
Obračun po m2 
betonirane 
podloge. 

    

 ispod temeljne 
ploče jezgra lifta - 
aneks 1 

m2 5,00   

      

4,04 Izrada armirano 
betonskih zidova 
MB 30. Izraditi 
oplatu zidova i 
armirati po 
projektu, detaljima 
i statičkom 
proračunu. Beton 
ugraditi i negovati 
po propisima. U 
cenu ulaze oplata, 
podupirači i 
pomoćna skela. 
Obračun po m3 
betona. 

    

 temeljni zidovi 
jezgra lifta - aneks 
1 

m3 7,45   

      

4,05 Izrada armirano 
betonskih ploča 
betonom marke 
MB 30. Izraditi 
oplatu sa 
podupiračima i 
ploče armirati po 
projektu, detaljima 
i statičkom 
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proračunu. Beton 
ugraditi i negovati 
po propisima. U 
cenu ulaze i 
oplata, podupirači, 
armatura i 
pomoćna skela. 
Obračun po m2 
izlivene ploče. 

 ploča jezgra lifta 
debljine 15cm - 
aneks 1 

m2 5,00   

      

4,06 Izrada podne 
denivelacije od 
polistirol betona 
tipa "Simprolit" ili 
sl., debljine 15 cm, 
na delu muške i 
ženske svlačionice 
i pristupne rampe 
(prizemje). 
Ugradnju vršiti 
razastiranjem 
betonske mase i 
ravnanjem 
metalnom 
ravnjačom po 
unapred 
pripremljenim 
vođicama, a 
prema zadatim 
padovima. Zbog 
moguće pojave 
temperaturnog 
širenja očvrslog 
betona, po potrebi 
po obodu ostavi 
dilatacioni žljeb. 
Pošto je betonska 
masa penasta i 
meka, mora se 7 
dana zaštititi od 
mehaničkih 
opterećenja i 
naglog sušenja. 
Sloj za izravnanje 

m2 16,74   
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betonirati pri 
temperaturi od 
+5°C do +30ºC. U 
periodu 
očvršćivanja beton 
kvasiti vodom. 
Obračun po m2 
izlivenog sloja od 
polistirol betona. 

      

4,07 Izrada cementne 
košuljice, debljine 
4 cm. Podloga 
mora biti čista i 
otprašena. 
Materijal za 
košuljicu spraviti 
sa prosejanim 
šljunkom 
"jedinicom", 
razmere 1:3. 
Košuljicu ojačati 
fibrin 
(polipropilenskim) 
vlaknima. 
Košuljicu izvesti 
prema datim 
padovima. Gornju 
površinu košuljice 
ravno isperdašiti i 
negovati dok ne 
očvrsne. Pozicija 
obuhvata i 
prosecanje 
dilatacija. Obračun 
po m2 košuljice. 
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 prizemlje  m2 305,76   

 sprat m2 149,02   

      

4,08 Izrada armirano 
betonskih 
horizontalnih 
serklaža marke 
MB 20, iznad 
zidova od giter 
blokova (tuševi na 
spratu). Izraditi 
oplatu i serklaže 
armirati po 
projektu, detaljima 
i statičkom 
proračunu. Beton 
ugraditi i negovati 
po propisima. U 
cenu ulaze i oplata 
i pomoćna skela. 
Obračun po m3 
serklaža. 

m3 0,18   

      

4,09 Izrada armirano 
betonskih stubova 
marke MB 30 (na 
spratu, u osi 7'). 
Izraditi oplatu i 
stubove armirati 
po projektu, 
detaljima i 
statičkom 
proračunu. Beton 
ugraditi i negovati 
po propisima. U 
cenu ulaze i 
oplata, podupirači, 
armatura i 
pomoćna skela. 
Obračun po m3 
stubova. 

m3 0,58   
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4,10 Izrada 
sitnorebraste 
armirano betonske 
međuspratne 
konstrukcije 
sitnozrnim 
betonom MB 30 
na dograđenom 
delu - aneks 1. 
Pozicija obuhvata  
podupirače na 
sredini raspona, a 
oplata je od od 
čeličnog lima TR 
200/35/0.55, koja 
ostaje u sklopu 
tavanice po 
završenom 
betoniranju. 
Ukupna debljina 
međuspratne 
konstrukcije je 
11.5cm. Pre 
betoniranja 
armaturu pregleda 
nadzorni organ i 
zapisnički 
konstatuje da je 
konstrukcija 
armirana prema 
statičkom 
proračunu i 
detaljima. 
Armatura se 
obračunava 
posebno. Beton 
ugraditi i negovati 
prema propisima, 
a gornju stranu 
ploče izvesti ravno 
i zagladiti 
hoblericom. 
Obračun po m2 
međuspratne 
konstrukcije. 

m2 25,50   
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4,11 Nabavka, sečenje, 
savijanje i 
ugradnja armature 
B500B (šipke i 
mreža) i GA 
240/360 
(uzengije). 
Armaturu pre 
betoniranja mora 
da pregleda i 
pismenim putem 
odobri stručni 
nadzor. Obračun 
je po kg ugrađene 
armature. 

kg 1.260,00   

      

        UKUPNO BETONSKI I 
ARMIRAČKI RADOVI: 

  

 

5,00 POKRIVAČKI RADOVI - FAZA 1 

br. opis j.m. količina cena po j.m. cena 

5,01 Nabavka materijala, 
transport i ugradnja krovnih 
sendvič panela, debljine 
100mm, sa ispunom od 
kamene vune sledećih 
karakteristika: 
konstrukcijska negoriva 
(klasa A1 po EN 13501); 
lamelirana i hidrofobizirana 
kamena vuna, nazivne 
gustoće 120kg/m3, λ=0,041 
W/mK po EN 14509. Gornji 
(spoljašnji) lim je profilisan 
čeličnopocinkovani 
plastificirani u boji po izboru 
projektanta debljine 0.6, a 
donji (unutrašnji) lim je 
ravan čelično pocinkovani i 
opciono plastificiran u beloj 
boji. Svi slojevi su slepljeni 
u kompletan panel. 
Ugradnja se vrsi na čelicnu 
konstukciju, a pozicija 
obuhvata sav spojni 
materijal. Opšivanje se 

m2 68,35   
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obračunava posebno. 
Obračun po m2 stvarno 
izvedene površine.     

      

        UKUPNO POKRIVAČKI 
RADOVI: 

  

 

6,00 IZOLATERSKI RADOVI - FAZA 1 

br. opis j.m. količina cena po j.m. cena 

6,01 Izrada horizontalne i 
vertikalne hidroizolacije 
temeljnih zidova i ploča od 
podzemne vlage 
"Kondorom V4" i dva vruća 
premaza bitumenom. 
Izolaciju raditi preko 
potpuno suve i čiste 
podloge. Hladni premaz 
bitulit "A" naneti četkom ili 
prskanjem, na temperaturi 
višoj od 10 stepeni. 
Bitumensku masu zagrejati 
najviše do 180 stepeni C, 
stalno mešati i naneti vruću 
u sloju 2-3 mm. 
Bitumensku traku zalepiti 
odmah, sa preklopom 15 
cm. Hidroizolaciju izvesti od 
sledećih slojeva: 
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- hladan premaz bitulitom "A"     

- vruć premaz bitumenom 
"MTH" 

    

- Kondor 3, zalepljen za 
podlogu 

    

- vruć premaz bitumenom 
"MTH" 

    

 Obračun po m2 izolacije.     

  - temeljni zidovi i ploča 
jezgra lifta - aneks 1 

m2 48,95   

      

6,02 Izrada hidroizolacije mokrih 
čvorova i prostora oko 
bazena dvokomponentnim 
hidroizolacionim premazom 
na bazi polimer-
modifikovanog cementnog 
maltera tipa "SikaTop Seal-
107" ili sl. sa istim ili sličnim 
karakteristikama. Podlogu 
pripremiti i hidroizolaciju 
uraditi u svemu prema 
uputstvu proizvođača. Za 
podne spojeve i ostala 
kritična mesta (spoj 
horizontalnih i vertikalnih 
površina), hidroizolacioni 
sloj ojačati pomoću trake 
Sika® Seal Tape S. Traka 
se postavlja u sveži prvi 
sloj maltera, a zatim 
prekriva drugim 
slojem.Hidroizolacijom se 
tretira i sokleni deo zida u 
visini od 10cm po obimu 
prostorije, a u prostorijama 
tuševa izolaciju izvesti u 
visini od 2,0 m. Obračun po 
m2 izvedene hidroizolacije. 

    

 - prizemlje, prostorije br.5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 21, 23 

m2 94,18   

 - sprat, prostorije br. 10, 11 m2 43,41   

 Obračun po m2 izolacije. m2 137,59   
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6,03 Izrada hidroizolacije krovne 
terase 
jednokomponentnom 
tečnom PU membranom u 
sistemu "Sikalastic-614" ili 
sl. istih karakteristika. 
Podlogu oprati, i po potrebi 
pripremiti nanošenjem 
odgovarajućeg prajmera 
prema uputstvu 
proizvođača. Hidroizolaciju 
raditi u 2 sloja. 
Hidroizolaciju raditi sa 
ojačanjem cele površine i 
uglova (na spoju poda i 
zida) utapanjem mrežice od 
staklenih vlakana "Sika 
Reemat Premium" u prvi 
sloj hidroizolacionog 
premaza. Pozicija obuhvata 
i izradu holkera uz zidove 
visine 20cm. U svemu 
postupiti prema uputstvu 
proizvođača. Obračun po 
m2 izvedene hidroizolacije. 

    

 - sprat, prostorije br. 12 m2 18,71   

      

6,04 Izrada termoizolacije 
podova (PT 1,  PT1', PT2, 
MK1, MK4) pločama sa 
ravnim ivicama od 
ekstrudiranog polistirena - 
stirodura tipa "Austrotherm 
XPS 30" ili sl., debljine 50 
mm, sa sledećim 
karakteristikama: koeficijent 
toplotne provodljivosti (λ) - 
0,035 W/mK; klasa 
gorivosti: "E" (normalno 
zapaljiv materijal); pritisna 
čvrstoća (10% stišljivosti): ≥ 
300 kPa (≥ 30 t/m2); 
zatvorenost ćelijske 
strukture: ≥95%;  
površinska struktura: 
glatka. Obračun po m2 
izolovane podne površine. 

m2 204,75   



Конкурсна документација у отвореном  поступку за јавну набавку  радова, ЈН број  7/2017,  

 Реконструкција спа центра 
 53/ 77 

 

 krovna terasa (MK7), 
debljina izolacije 100 mm 

m2 14,54   

      

6,05 Izrada vertikalne 
termoizolacije temeljnih 
zidova i zidova u tlu  (PZ 2, 
PZ3, PZ4) pločama sa 
ravnim ivicama od 
ekstrudiranog polistirena - 
stirodura tipa "Austrotherm 
XPS 30" ili sl., debljine 50 
mm, sa sledećim 
karakteristikama: koeficijent 
toplotne provodljivosti (λ) - 
0,035 W/mK; klasa 
gorivosti: "E" (normalno 
zapaljiv materijal); pritisna 
čvrstoća (10% stišljivosti): ≥ 
300 kPa (≥ 30 t/m2); 
zatvorenost ćelijske 
strukture: ≥95%;  
površinska struktura: 
glatka. Obračun po m2 
izolovane zidne površine. 

m2 40,89   

      

6,06 Izrada zvučne izolacije od 
udarne buke na 
međuspratnoj konstrukciji 
(MK2, MK2', MK3, MK5, 
MK6) pločama sa ravnim 
ivicama od ekstrudiranog 
polistirena - stirodura tipa 
"Austrotherm XPS 30" ili 
sl., debljine 10 mm, sa 
sledećim karakteristikama: 
koeficijent toplotne 
provodljivosti (λ) - 0,035 
W/mK; klasa gorivosti: "E" 
(normalno zapaljiv 
materijal); pritisna čvrstoća 
(10% stišljivosti): ≥ 300 kPa 
(≥ 30 t/m2); zatvorenost 
ćelijske strukture: ≥95%;  
površinska struktura: 
glatka. Obračun po m2 
površine. 

m2 457,53   

      



Конкурсна документација у отвореном  поступку за јавну набавку  радова, ЈН број  7/2017,  

 Реконструкција спа центра 
 54/ 77 

 

6,07 Nabavka, transport i 
ugradnja termoizolacije od 
mekog filca mineralne vune 
debljine 120mm u spušteni 
plafon (sprat dograđenog 
dela 1), proizvođača 
"Knaufinsulation" ili sl. sa 
sledećim karakteristikama: 
koeficijent toplotne 
provodljivosti (λ) - 0,035 
W/mK; klasa gorivosti: A1 
(negoriv materijal). Pozicija 
obuhvata  i postavljanje 
parne brane sa grejane 
strane izolacije od PE folije. 
Obračun po m2. 

m2 38,27   

      

        UKUPNO IZOLATERSKI 
RADOVI: 
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7,0
0 

GRAĐEVINSKA ALUMINARIJA / BRAVARIJA - FAZA 1 

br. opis j.m. količinа cena po j.m. cen
a 

7,0
1 

Izrada, transport i 
ugradnja fasadne 
aluminarije, izrađene 
od odgovarajućih 
aluminijumskih, 
višekomornih profila 
sa prekinutim 
termičkim mostom, 
eloksiranih u boji po 
izboru projektanta. 
Aluminarija je 
ostakljena 
termoizolacionim, 
paket staklom 
debljine 6+15+6mm. 
Spoljno staklo 
providno - flot, 
unutrašnje providno 
niskoemisiono (meki 
film).  Prostor između 
stakala ispunjen 90% 
argonom i 10% 
vazduhom. 
Aluminarija je 
opremljena svim 
pratećim okovom 
eloksiranim u boji 
profila, a otvaranje, 
oblik i dimenzije u 
svemu prema šemi 
aluminarije. Sve 
mekane naslone u 
konstrukciji zaptiti 
EPDM gumom, 
vulkanizovanom na 
uglovima. Prema 
potrebi profile ojačati 
insertima u 
kombinaciji čelik-
aluminijum. Sve 
eventualne šupljine 
nakon ugradnje 
aluminarije zapuniti 
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niskoekspandirajućo
m purpenom. 
Pozicija obuhvata i 
sve pokrivne alu 
lajsne. Obračun po 
komadu fasadne 
aluminarije,  sve 
komplet. 

- prizemlje     

 poz 01, dim. 120/100 
cm 

ko
m 

2,00   

 poz 12, dim. 119/300 
cm, jednokrilna vrata, 
sa hidrauličnim 
automatom za 
samozatvaranje sa 
kliznim kanalom 

ko
m 

1,00   

 poz 13, dim. 
202,5+232,5/700 cm 

ko
m 

1,00   

 poz 14, dim. 714/300 
cm, sa kliznim 
dvokrilnim vratima i 
AL ogradom 

ko
m 

1,00   

 poz 15, dim. 300/220 
cm 

ko
m 

3,00   

      

- sprat     

 poz 22, dim. 119/300 ko 1,00   
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cm m 

 poz 23, dim. 383/300 
cm, zajedno sa AL 
ogradom 

ko
m 

1,00   

      

7,0
2 

Izrada, transport i 
ugradnja ograde 
terase od eloksiranih 
aluminijumskih 
profila, u svemu 
prema šemi 
aluminarije. Eloksaža 
po izboru 
projektanta. Visina 
ograde je 100cm. 
Obračun po m1. 

m1 2,20   

      

7,0
3 

Izrada, transport i 
ugradnja unutrašnje 
aluminarije, izrađene 
od odgovarajućih 
aluminijumskih profila 
bez termoprekida, 
eloksiranih u boji po 
izboru projektanta. 
Aluminarija je 
ostakljena 
laminiranim 
(pampleks) staklom 
debljine 4.4.1 sa 
peskiranim 
horizontalnim 
prugama i/ili ispunom 
od AL sendvič panela 
debljine 20mm. 
Aluminarija je 
opremljena svim 
pratećim okovom 
eloksiranim u boji 
profila, a otvaranje, 
oblik i dimenzije u 
svemu prema šemi 
aluminarije. Sve 
mekane naslone u 
konstrukciji zaptiti 
EPDM gumom, 
vulkanizovanom na 
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uglovima. Prema 
potrebi profile ojačati 
insertima u 
kombinaciji čelik-
aluminijum. Sve 
eventualne šupljine 
nakon ugradnje 
aluminarije zapuniti 
niskoekspandirajućo
m purpenom. 
Pozicija obuhvata i 
sve pokrivne alu 
lajsne. Obračun po 
komadu fasadne 
aluminarije,  sve 
komplet. 

- prizemlje     

 poz 01, dim. 
90/210cm, sa 
prestrujnom 
rešetkom dim. 
40x20cm 

ko
m 

2,00   

 poz 02, dim. 
90/210+80cm, sa 
prestrujnom 
rešetkom dim. 
40x20cm 

ko
m 

2,00   

 poz 03, dim. 
90/210cm, ispuna AL 
sendvič, sa 
prestrujnom 
rešetkom dim. 
40x20cm i 
hidrauličnim 
automatom za 
samozatvaranje sa 
kliznim kanalom 

ko
m 

1,00   

 poz 04, dim. 
80/210cm, ispuna AL 
sendvič, sa 
prestrujnom 
rešetkom 30x20cm. 
Vrata na toaletima 
snabdeti "leptir" 

ko
m 

4,00   
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bravom. 

 poz 05, dim. 
245/290cm, portal sa 
vratima, sa 
hidrauličnim 
automatom za 
samozatvaranje sa 
kliznim kanalom 

ko
m 

1,00   

 poz 06, dim. 
158/290cm, portal sa 
dvokrilnim vratima 
(manje krilo se 
mehanizmom fiksira i 
po potrebi otvara), sa 
hidrauličnim 
automatom za 
samozatvaranje sa 
kliznim kanalom na 
većem krilu 

ko
m 

1,00   

      

- sprat     

 poz 04, dim. 
80/210cm, ispuna AL 
sendvič, sa 
prestrujnom 
rešetkom 30x20cm. 
Vrata na toaletima 
snabdeti "leptir" 
bravom. 

ko
m 

1,00   

 poz 07, dim. 
189/230cm, portal sa 
vratima, sa 
hidrauličnim 
automatom za 
samozatvaranje sa 
kliznim kanalom 

ko
m 

1,00   

 poz 08, dim. 
329/290cm, portal sa 
vratima 

ko
m 

1,00   

 poz 09, dim. 
320/170cm, 
unutrašnji prozor 

ko
m 

3,00   
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7,0
4 

Izrada, transport i 
ugradnja ograde 
podesta stepeništa 
(sprat) od eloksiranih 
aluminijumskih 
profila, u svemu 
prema šemi 
aluminarije. Eloksaža 
po izboru 
projektanta. Visina 
ograde je 100cm. 
Obračun po m1. 

m1 1,80   

 sprat, prema 
fasadnoj aluminariji 
poz 22 

m1 1,20   

      

7,0
5 

Izrada, transport i 
ugradnja rukohvata 
na stepeništu od 
eloksiranih 
aluminijumskih 
profila, u svemu 
prema šemi 
aluminarije. Eloksaža 
po izboru 
projektanta. 
Rukohvat se tipluje 
za betonski zid i 
stepenište preko 
vertikala - stubića na 
delu staklenih 
površina. Obračun po 
m1. 

m1 16,95   
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7,0
6 

Izrada, transport i 
ugradnja metalnih, 
dvokrilnih vrata, 
dimenzija 150/200cm 
sa fiksnom žaluzinom 
(rešetkom) dim. 
150/100cm,  od crne 
bravarije za ulaz u 
podrum - 
severozapadna 
fasada. Ram krila i 
štokove izraditi od 
odgovarajućih profila, 
a plot krila od čelično 
pocinkovanog lima 
debljine 0.7mm 
obostrano, sa 
ispunom od TP 
kamene vune. Vrata 
opremiti sa tri šarke 
po krilu, cilindar 
bravom sa 3 ključa i 
odgovarajućim 
pratećim okovom. 
Manje krilo se 
pomoću mehanizma 
fiksira i po potrebi 
otvara. Vrata se boje 
temeljnom bojom, sa 
prethodnim 
odmašćivanjem i 
četkanjem profila, a 
zatim se boji 
završnom bojom za 
metal u dva sloja, u 
tonu po izboru 
projektanta. Obračun 
po komadu, sa 
ugradnjom. 

ko
m 

1,00   

      

        UKUPNO GRAĐEVINSKA 
ALUMINARIJA - 
BRAVARIJA: 
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BRAVARSKI RADOVI / KONSTRUKCIJA - FAZA 1 

opis j.m. količina cena po j.m. cena 

Nabavka materijala izrada i 
montaža čelične konstrukcije od 
čeličnih profila, limova, ugaonika, 
flahova, podložnih ploča, ankera i 
slično, po projektu, detaljima i 
uputstvu projektanta. Spojeve i 
varove idealno izraditi, očistiti i 
obrusiti. Pre ugradnje nosače 
očistiti od korozije i prašine, naneti 
impregnaciju i osnovnu boju, po 
izvršenoj montaži popraviti je. U 
cenu ulaze i ankeri, zavrtnji, 
podloške, skela, kao i atestiranje 
konstrukcije i varova. Obračun po 
kg komplet izrađene čelične 
konstrukcije.                                                          
Napomena: količine su date 
aproksimativno. 

    

     

konstrukcija okna lifta i dogr. dela 
"1" 

kg 1.535,00   

konstrukcija ulaza (prizemlje) kg 109,00   

konstrukcija zida od fasadnih 
prizmi (sprat) 

kg 95,00   

     

      UKUPNO BRAVARSKI 
RADOVI: 

  

 

9,00 LIMARSKI RADOVI - FAZA 1 

br. opis j.m. količina cena po j.m. cena 

9,01 Opšivanje atike 
pocinkovanim, plastificiranim 
limom, razvijene širine prema 
specifikaciji, debljine 0,6 mm. 
Plastifikacija u boji po izboru 
projektanta. Okapnicu 
prepustiti za 3 cm. Opšivanje 
izvesti po detaljima i uputstvu 
projektanta. Ispod lima 
postaviti sloj ter papira, koji 
ulazi u cenu opšivanja. 
Obračun po m1 atike. 
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- vrh zabatnog zida, u osi 7', 
dograđeni deo 1,             RŠ 
50cm  

m1 9,00   

- vrh zabatnog zida, u osi 8, 
dograđeni deo 1,                      
RŠ 33cm 

m1 5,00   

- vrh zabatnog zida, u osi 9, 
dograđeni deo 1,                   
RŠ 33cm 

m1 9,00   

      

9,02 Opšivanje slemena 
pocinkovanim, plastificiranim 
limom  debljine 0.6mm, u boji 
po izboru projektanta. 
Opšivanje se sastoji iz dva 
dela (spoljašnji i unutrašnji 
opšiv), a pozicija obuhvata i 
upunjavanje šupljine u 
slemenu između dva krovna 
panela 
niskoekspandirajućom 
purpenom. Spoljašnji lim je 
razvijene širine (RŠ) do 
50cm, a unutrašnji (RŠ) 
33cm. Obračun po m1 
slemena, sve komplet - 
dograđeni deo 1. 

m1 7,00   

      

9,03 Opšivanje spoja krova sa 
kalkanskim zidovima 
(vandiksne) pocinkovanim, 
plastificiranim limom  debljine 
0.6mm, u boji po izboru 
projektanta, razvijene širine 
(RŠ) do 33cm. Pozicija 
obuhvata silikoniranje gornje 
ivice odgovarajućim 
silikonom. Obračun po m1 
vandiksne - dograđeni deo 1. 

m1 22,70   
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9,04 Nabavka, transport i ugradnja 
polukružnih oluka od 
pocinkovanog plastificiranog 
lima debljine 0.6 mm, 
razvijene širine (RŠ) do 40 
cm. Oluke spajati pop 
nitnama, jednoredno sa 
maksimalnim razmakom 3 
cm i zalepiti silikonom. 
Držače visećih oluka raditi od 
plastificiranog flaha 25x5 mm 
i nitovati sa prednje strane 
oluka pop nitnama, na 
razmaku do 80 cm. 
Plastifikacija u boji po izboru 
projektanta. Obračun po m1, 
sve komplet-dograđeni deo 1 

m1 7,50   

      

9,05 Nabavka, transport i ugradnja 
olučnih vertikala od 
pocinkovanog plastificiranog 
lima, razvijene širine (RŠ) do 
40 cm, Ø 12 cm, debljine 
lima 0.60 mm, plastifikacija u 
boji po izboru projektanta. 
Delovi olučnih cevi moraju da 
ulaze jedan u drugi minimum 
50 mm, a cevi spajati pop 
nitnama, jednoredno sa 
maksimalnim razmakom 3 
cm i zalepiti silikonom.  
Plastificirane obujmice sa 
držačima postaviti na 
razmaku od 200 cm. Cevi 
moraju biti udaljene od zida 
minimum 20 mm. Završetak 
olučne cevi po detalju. Spoj 
vertikale i oluka ostavriti 
pomoću odgovarajuće 
štucne. Obračun po m1 
olučnih vertikala, sve 
komplet. 

    

 dograđeni deo 1 m1 7,50   
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9,06 Izrada, transport i montaža 
okapnice strehe - sampleha 
od pocinkovanog 
plastificiranog lima debljine 
0.6mm, plastifikacije u boji po 
izboru projektanta, razvijene 
širine (RŠ) do 25 cm. 
Obračun po m1 sampleha - 
dograđeni deo 1 

m1 3,50   

      

9,07 Izrada, transport i montaža 
prozorskih solbanaka od 
pocinkovanog, plastificiranog 
lima, debljine 0.6mm, u boji 
po izboru projektanta. 
Razvijena širina (RŠ) 
solbanka do 25cm. Strane 
solbanka prema zidu i štoku 
prozora podići u vis do 20 
mm, u štok prozora učvrstiti 
ukivanjem na razmaku 50-80 
mm. Prednju stranu solbanka 
pričvrstiti za drvene paknice 
ili slično. Ispod lima postaviti 
sloj ter papira, koji ulazi u 
cenu solbanka. Obračun po 
m1 solbanka - staklarnik na 
severoistočnoj strani; 
dograđeni deo 1 u osi 9 - 
prizemlje 

m1 19,50   

      

        UKUPNO LIMARSKI 
RADOVI: 
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10,00 SUVOMONTAŽNI RADOVI - FAZA 1 

br. opis j.m. količina cena po j.m. cena 

10,01 Jednostruko oblaganje 
zidova vlagootpornim 
gips kartonskim 
pločama GK debljine 
12.5 mm, sa izradom 
metalne 
potkonstrukcije 
pričvršćene za zid, 
sistem "Rigips" ili sl. 
Debljina obloge prema 
projektu, maksimalno 
105mm. Metalnu 
potkonstrukciju izraditi 
od pocinkovanih CD 
60/27mm i UD 28mm 
profila. Podkonstrukciju 
fiksirati za zid preko 
CD distancera 
promenljivih dimenzija. 
Zid obložiti 
odgovarajućom 
mineralnom vunom 
debljine 75 mm, a 
zatim postaviti i 
pričvrstiti gips 
kartonske ploče. 
Sastave obraditi glet 
masom i bandaž 
trakom, a na ivicama 
postaviti ojačanja od 
perforiranih AL lajsni. 
U cenu ulazi i radna 
skela. Spojeve GK 
obloge sa zidanim 
zidovima obraditi 
prema uputstvu 
proizvođača. Obračun 
po m2 postavljene 
površine. 

    

- prizemlje, prostorije br. 
6, 7, 8  

m2 8,74   

      



Конкурсна документација у отвореном  поступку за јавну набавку  радова, ЈН број  7/2017,  

 Реконструкција спа центра 
 67/ 77 

 

10,02 Izrada samostojeće 
zidne obloge od 
jednostrukih 
vlagootpornih gips 
kartonskih ploča GK 
debljine 12.5 mm,  na 
metalnoj 
podkonstrukciji od 
UW/CW 50 profila, 
sistem "Rigips" ili sl. 
Ukupna debljina 
obloge je 62,5 mm. 
Postaviti mineralnu 
vunu debljine 50 mm i 
pričvrstiti gips 
kartonske ploče. 
Sastave obraditi glet 
masom i bandaž 
trakom, a na ivicama 
postaviti ojačanja od 
perforiranih AL lajsni. 
GK obloge sa zidanim 
zidovima obraditi 
prema uputstvu 
proizvođača.U cenu 
ulazi i radna skela. 
Obračun po m2 
postavljene površine. 

    

- prizemlje, prostorije br. 
4, 13, 23 

m2 27,93   

- sprat, prostorije br. 2, 5 m2 22,40   

10,03 Izrada privemenog, 
zaštitnog 
gipskartonskog zida sa 
metalnom 
podkonstrukcijom od 
UW i CW profila 
100mm.  Zid je 
jednostrano, 
jednostruko obložen 
GK tablama (obloga 
prema gradilišnom 
delu. Pozicija obuhvata 
i njegovu demontažu 
nakon završetka 
radova. Obračun po 
m2 montiranog-

m2 67,69   
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demontiranog zida. 

        UKUPNO SUVOMONTAŽNI 
RADOVI: 

  

 

 

11,00 FASADERSKI RADOVI - FAZA 1 

br. opis j.m. količina cena po j.m. cena 

11,01 Izrada i montaža fasadne 
obloge u kasetnom 
sistemu od aluminijumskih 
kompozitnih panela 
debljine 4mm, tipa 
"LARSON" ili sl. Istih ili 
boljih karakteristika, u boji 
po izboru projektanta. 
Obloga se montira preko 
odgovarajuće 
aluminijumske 
podkonstrukcije. Fugne 
širine 10 mm popuniti 
EPDM gumom.  Obračun 
po m2 obloge, sve 
komplet.  

m2 18,10   
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11,02 Izrada i montaža fasadne 
obloge od laminiranih HPL 
ploča tipa "FunderMax 
Exterior"  u F kvalitetu ili 
sl. Istih ili boljih 
karakteristika sa 
jednostranim dekorom, 
debljine 4mm. Dekor - 
tekstura drveta je po 
izboru projektanta. Obloga 
u panelnom sistemu 
postavlja se preko 
odgovarajuće 
aluminijumske 
podkonstrukcije lepljenjem 
"SikaTack - Panel 
System" lepkom, u svemu 
prema projektu i detaljima 
proizvođača. Fugna 
minimalna. Obračun po 
m2 obloge, sve komplet. 

m2 27,45   

      

11,03 Izrada i montaža 
unutrašnje obloge od 
laminiranih HPL ploča tipa 
"FunderMax Interior"  
serije "Max Compact 
Interior Plus" ili sl. Istih ili 
boljih karakteristika, 
debljine 4mm. Dekor - 
tekstura drveta je po 
izboru projektanta. Obloga 
u panelnom sistemu 
postavlja se preko 
odgovarajuće 
aluminijumske 
podkonstrukcije lepljenjem 
"SikaTack - Panel 
System" lepkom, u svemu 
prema projektu i detaljima 
proizvođača. Fugna 
minimalna. Obračun po 
m2 obloge, sve komplet. 

m2 20,39   
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11,04 Nabavka materijala, 
transport i izrada fasade 
od horizontalnih, fasadnih 
sendvič panela debljine 
150mm. Ispuna panela je 
od TP kamene vune 
sledećih karakteristika: 
konstrukcijska negoriva 
(klasa A1 po EN 13501); 
lamelirana i 
hidrofobizirana kamena 
vuna, nazivne gustoće 
120kg/m3, λ=0,041 W/mK 
po EN 14509. Spoljašnji 
lim je sa standardnom  
mikro "V" profilacijom 
10/100, 
čeličnopocinkovani 
plastificirani u boji po 
izboru projektanta debljine 
0.6, a donji (unutrašnji) lim 
je ravan čelično 
pocinkovani i opciono 
plastificiran u beloj boji. 
Svi slojevi su slepljeni u 
kompletan panel. 
Ugradnja se vrsi na 
čelicnu konstukciju, a 
pozicija obuhvata sav 
spojni materijal, kao i sva 
potrebna opšivanja 
plastificiranim limom 
debljine 0.6mm u boji 
panela. Fasadu obložiti 
prema projektu i detaljima 
proizvođača. Obračun po 
m2 izrađene fasade, sve 
komplet.    

m2 91,64   

      

        UKUPNO FASADERSKI 
RADOVI: 

  

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном  поступку за јавну набавку  радова, ЈН број  7/2017,  

 Реконструкција спа центра 
 71/ 77 

 

12,00 RAZNI RADOVI - FAZA 1 

br. opis j.m. količina cena po j.m. cena 

12,01 Nabavka i ugradnja podnog otirača 
za spoljašnju upotrebu, sa 
ukopavajućim ramom od eloksiranog 
aluminijuma, proizvođača 
"STILMAT" ili sl., dimenzija 70x110. 
Ispuna je rolajuća od eloksiranih alu 
segmenata sa oblogom od gume i 
četke. Obračun po komadu. 

kom 1,00   

      

12,02 Unošenje izmena nastalih u toku 
izvođenja radova u primerak glavnog 
projekta. Izmene se unose u 
elektronsku ili papirnu formu projekta 
u zavisnosti kojom formom 
raspolaže Izvođač radova. Unete 
izmene overava odgovorni izvođač 
radova i prema njima se izrađuje 
projekat izvedenog objekta. 
Napomena: Iznos nadoknade 
uzimati 0,5% od ukupne vrednosti 
građevinskih i građevinsko zanatskih 
radova (bez pozicija 13.05 i 13.06). 
Obračunava se paušalno. 

pauš 1,00   

      

12,03 Za nepredviđene radove i viškove 
radova obračunava se 3% od 
ukupne vrednosti građevinskih i 
građevinsko zanatskih radova (bez 
pozicija 12.02 i 12.03). Obračunava 
se paušalno. 

pauš 1,00   

      

        RAZNI 
RADOVI: 
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13,00 PRIPREMNO / ZAVRŠNI RADOVI - FAZA 1 

br. opis j.m. količina cena po j.m. cena 

13,01 Montaža i 
demontaža 
metalne cevaste 
fasadne skele, za 
radove u svemu 
po važećim 
propisima i 
merama HTZ-a. 
Skela mora biti 
statički stabilna, 
ankerovana za 
objekat i propisno 
uzemljena. Na 
svakih 2,00 m 
visine postaviti 
radne platforme 
od fosni. Sa 
spoljne strane 
platformi postaviti 
fosne na "kant". 
Celokupnu 
površinu skele 
pokriti jutanim ili 
PVC zastorima. 
Skelu prima i 
preko dnevnika 
daje dozvolu za 
upotrebu statičar. 
Koristi se za sve 
vreme trajanja 
radova. Obračun 
po m2 vertikalne 
projekcije 
montirane skele. 

m2 375,00   
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13,02 Montaža i 
demontaža 
zaštitne metalne 
ograde, oko 
gradilišta, visine 
2,00 m sa 
kapijama za ulaz 
radnika, vozila i 
mehanizacije. 
Kapije snabdeti 
bravama sa 
ključevima ili 
katancima. 
Ogradu pravilno 
ankerovati i 
ukosničiti kako ne 
dođe do 
prevrtanja. 
Ograda mora biti 
uredno obojena. 
Koristi se za sve 
vreme trajanja 
radova i plaća 
jedanput, bez 
obzira da li se 
demontira i 
ponovo montira u 
toku radova. Na 
ogradu postaviti 
table sa 
upozorenjem za 
prolaznike. 
Obračun po m2 
ograde. 

m2 50,00   

      

13,03 Izrada i 
postavljanje tabli 
obaveštenja da 
se izvode 
građevinski 
radovi, sa 
osnovnim 
podacima o 
objektu, izvođaču, 
investitoru i 
projektantu. Tabla 
je dimenzija 

kom 1,00   
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200x100 cm. 
Obračun po 
komadu table. 

      

13,04 Ugradnja repera 
na objektu i 
susednim 
objektima za 
praćenje 
eventualnog 
sleganja u svemu 
po uputstvu 
statičara. U 
određenom 
vremenskom 
periodu, a u 
dogovoru sa 
statičarem, vršiti 
merenja i voditi 
dnevnik merenja. 
Obračun 
paušalno. 

pauš 1,00   

      

13,05 U toku radova 
izvršiti više puta 
grubo čišćenje 
gradilišta od 
građevinskog šuta 
sa prenosom šuta 
na deponiju 
gradilišta. Plaća 
se jedanput bez 
obzira na broj 
čišćenja. Obračun 
po m2 površine 
gradilišta. 

m2 700,00   
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13,06 Čišćenje i pranje 
gradilišta, po 
završetku svih 
radova. Izvršiti 
detaljno čišćenje 
celog gradilišta, 
pranje svih 
staklenih 
površina, čišćenje 
i fino pranje svih 
unutrašnjih 
prostora i spoljnih 
površina. Pažljivo 
mehanički očistiti 
sve površine i 
oprati vodom sa 
dodatkom 
odgovarajućih 
hemijskih 
sredstava. 
Obračun po m2 
očišćene 
površine. 

m2 700,00   

      

13,07 Dovoz materijala, 
nasipanje i 
formiranje škarpe 
- rampe od 
tampon šljunka za 
pristup 
mehanizacije 
gradilištu. Nakon 
završetka radova 
škarpu ukloniti. 
Obračunava se 
paušalno.   

pauš 1,00   
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13,08 Nabavka i 
postavljanje 
busena sa 
travom. Sa 
postojećih 
ugaženih 
površina skinuti 
sterilnu zemlju u 
sloju debljine 10 
cm. Dovesti, 
razastreti i uvaljati 
humusne zemlje u 
sloju debljine 10 
cm. Postaviti 
busen sa travom, 
izvaljati ga i 
pričvrstiti. Fuge 
između blokova 
busena popuniti 
zemljom sa malo 
travnog semena. 
Travu redovno 
zalivati i prvi put 
ručno kositi. 
Obračun po m2 
obrađene 
površine. 

m2 50,00   

      

13,09 Geodetsko 
obeležavanje 
parcele i objekta 
pre početka 
radova sa 
izradom protokola 
o obeležavanju 
objekta. 
Obračun sve 
komplet po m2. 
Obračun po m2 
obrađene 
površine. 

paš 1,00   

      

        UKUPNO PRIPREMNO-
ZAVRŠNI RADOVI: 
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REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO / ZANATSKIH RADOVA - 
FAZA 1 

          

r.b. vrsta radova ukupno PDV ukupno sa PDV 

          

2,00 ZEMLJANI 
RADOVI 

      

3,00 ZIDARSKI 
RADOVI 

      

4,00 BETONSKI I 
ARMIRANO 
BETONSKI 
RADOVI 

      

5,00 POKRIVAČKI 
RADOVI 

      

6,00 IZOLATERSKI 
RADOVI 

      

7,00 GRAĐEVINSKA 
ALUMINARIJA - 
BRAVARIJA 

      

8,00 BRAVARSKI 
RADOVI - 
KONSTRUKCIJA 

      

9,00 LIMARSKI 
RADOVI 

      

10,00 SUVOMONTAŽNI 
RADOVI 

      

11,00 FASADERSKI 
RADOVI 

      

12,00 RAZNI RADOVI       

13,00 PRIPREMNO - 
ZAVRŠNI 
RADOVI 

      

     

     

     

        UKUPNO VREDNOST 
GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-
ZANATSKIH RADOVA ZA FAZU 1 
bez PDV-a: 

        UKUPNO VREDNOST 
GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-
ZANATSKIH RADOVA ZA FAZU 1 sa 
PDV-om: 

 


