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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, 

бр. 86/15), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке број 03/2020, деловодни број 

Одлуке: 6-5/2020-1 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 03/2020, деловодни број 

Решења: 6-5/2020-2, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку јавне набавке радова на објекту лабораторије за микробиологију број 

јавне набавке 3/2020 

  
 

Конкурсна документација садржи: 
 

Конкурсна документација има укупно 80 стране. 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара, услуга или радова, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке 

добара, евентуалне додатне радови и сл. 

4. 

III Техничка документација и планови  40. 

IV 

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

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

41. 

V Критеријуми за доделу уговора 50. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 51. 

VII Модел уговора 61. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 68. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА 

23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70 

централа: 0230/421-102  

директор: 0230/434-416 

фаx 0230/434-581 

Web: www.zavodki.org.rs 

E-mail : info@zavodki.org.rs 
Матични број: 08561834, 

Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42 

ПИБ: 100579705 

                                                                                                                              

                                                 страна 3 од 80 

 

 
 

 

 

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено 

ЗЗЈЗ-ОБ-036 01/03                                                                                                    18.06.2020. 

 

 

 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Завод за јавно здравље Кикинда у Кикинди,  

Адреса: ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда 

Лице овлашћено за заступање: др Сандра Радловић спец.епидемиологије. 

ПИБ:100579705 

Матични број:08561834 
 

2. Врста поступка јавне набавке 
 

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке радова на објекту 

лабораторије за микробиологију  број јавне набавке 3/2020, у складу са Законом и подзаконским 

актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су радова на објекту лабораторије за микробиологију  . 
 

Назив и ознака из општег речника набавке – 45214610 Радови на изградњи лабораторијских зграда 

 
 

4. Партије 

Јавна набавка није обликована у партијама. 
 

Поступак јавне набавке радова се спроводи ради закључења уговора. 
 

5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради обављања редовне делатности Завода за јавно здравље 

Кикинда. 
 

6. Контакт лица: 

Слађана Бјелић: finansije@zavodki.org.rs, 

Снежана Бербаков: finansije@zavodki.org.rs, 

Факс: 0230/434-581. 

mailto::%20finansije@zavodki.org.rs,
mailto:finansije@zavodki.org.rs,
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, УСЛУГА ИЛИ 

РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО 

ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ РАДОВИ И СЛ. 
 

  

  PREDMER I PREDRAČUN FAZA 1, GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI                                                                                        

OBJEKTA MIKROBIOLOGIJE Pr + 1 KIKINDA     
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1. 

Raščišćavanje terena buldozerom skidanjem površinskog sloja materijala, 
sa prethodnim sečenjem odraslog tvrdog drveća prečnika do 10 cm 
motornom testerom i sečenjem sitnog rastinja. Humus po mogućnosti 
odvojiti i lagerovati privremeno na gradilišnu deponiju a ostatak iskopa 
direktno utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi SO. U cenu 
uračunat i odvoz šuta na deponiju.                                                                                                                    
Obračun po m2 m

2
 471.02 

  

 

   

2. 

Mašinski iskop zemlje trakastih temelja u zemljištu IV kategorije, izgrađen 
od materijala različitog porekla i sastava, nevezan i rastresit do poluvezan. 
Mašinski iskop 80% sa ručnim dokopavanjem 20%. Za vreme izvođenja 
ovih radova preduzeti sve neophodne mere zaštite na radu i obezbeđenja m

3
 169.20 
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temeljne jame. U toku izvođenja radova na iskopu za temeljenje objekta 
obavezan je geotehnički nadzor, sa ciljem eventualnih izmena geotehničkih 
uslova temeljenja i iskopa ukoliko to zahteva realno stanje geotehničke 
sredine. Raditi u svemu prema projektu i opštem opisu.                                                              
Obračun po m3 iskopa bez odvozom zemlje na deponiju. 

3. 

Ručni iskop - dokopavanje zemlje u zemljištu IV trakastih temelja i šahti sa 
potrebnim obezbeđenjem ivica iskopa od zarušavanja kao i odvozom 
iskopane zemlje na privremenu gradilišnu deponiju. Raditi u svemu prema 
projektu i opštem opisu. Obračun po m3 m

3
 2.61 

 

 

 

4. 

Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje prirodnog šljunkovito - peskovitog 
materijala u uslojevima debljine d = 20 cm oko temeljnih zidova. Ovaj se 
posao predviđa zajedno sa utovarom, prevozom do mesta nasipanja, 
istovarom, razastiranjem u slou debljine d = 20 cm i nabijanju po propisima 
tako da se dobije potrebna ravnomernost zbijenosti koja će isključiti kasnije 
sleganje. Minimalnu zahtevanu vrednost modula stišljivosti (MS = 20 Mpa) 
odrediće nadzorni organ na osnovu geomehaničkog izveštaja i tehničkih 
uslova iz glavnog projekta.Ispitivanje Me, vrši izvođač na zahtev nadzornog 
organa bez posebne naknade. Obračun po m3 m

3
 62.37 

 

 

 

5. 

Nabavka, dovoz, nasipanje i nabijanje tanpon sloja šljunka debljine d = 10 
cm ispod podne ploče, temelja i trotoara objekta. Ovaj se posao predviđa 
zajedno sa utovarom, prevozom do mesta nasipanja, istovarom, 
razastiranjem u slou debljine d =  10 cm i nabijanju po propisima tako da se 
dobije potrebna ravnomernost zbijenosti koja će isključiti kasnije sleganje. 
Minimalnu zahtevanu vrednost modula stišljivosti (MS = 20 Mpa) odrediće 
nadzorni organ na osnovu geomehaničkog izveštaja i tehničkih uslova iz 
glavnog projekta.Ispitivanje Me, vrši izvođač na zahtev nadzornog organa 
bez posebne naknade. Obračun po m2 m

2
 441.12 

 

 

 

6. Mašinski utovar viška zemlje direktno u kamion sa odvozom na gradsku m
3
 170.84    
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deponiju na udaljenost do 15 km sa plaćanjem svih taksa na uređenju 
deponije.                                                             Obračun po m3 u 
samoniklom stanju 

 Укупно земљани радови    

7. 

Betoniranje lako armirani podova i rampe debljine d = 12 cm, betonom MB 
30 na podlozi od nabijenog drobljenog kamena. Betoniranje izvesti u svemu 
prema uslovima tehničke dokumentacije, statičkim detaljima sa mašinskim 
ugrađivanjem betonske mase pervibratorima. Podna ploča armirana sa dve 
mreže Q 188 i armaturu obuhvatiti jedinačnom cenom. Završna obrada 
betona zaribano.  Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu uračunati 
nabavku, transport, horizontalni i vertikalni transport na gradilištu do mesta 
ugradnje, ugradnju i negu betona, svu potrebnu oplatu i završnu obradu 
poda betona perdašenje - po mogućnosti helihopterom. Obračun po m2 sa 
potrebnom oplatom i armaturom. m

2
 269.52 

 

 

 

8. 

Betoniranje zaštitnih trotoara i pešačkih staza od lako armiranog betona MB 
30 debljine 10 cm. Gornja površina u nagibu od 2%. Na svakih 2,00 m' 
izvesti dilatacione razdelnice širine 2 cm i iste ispuniti 2/3 peskom i 1/3 
vrućim bitumenom. Trotoar odvojiti od objekta celom dužinom a spojnicu 
zavariti asfaltnim mastiksom.                                                           Obračun 
po m2 m

2
 90.65 

 

 

 

9. 

Betoniranje trakastih temelja debljine d = 50cm i temeljnih stopa armiranim 
vodonepropusnim betonom MB 30.  Betoniranje izvesti u svemu prema 
uslovima tehničke dokumentacije, statičkim detaljima u potrebnoj oplati, sa 
mašinskim ugrađivanjem betonske mase pervibratorima u slojevima. Aditiv 
za beton DYNAMON SX - super plastifikator, preporuka proizvod firme 
"MAPEI." Obračun po m3 m

3
 53.68 

 

 

 

10. 
Betoniranje temeljnih zidova objekta armiranim vodonepropusnim betonom 
MB 30 debljine d = 25 cm. Betoniranje izvesti u svemu prema uslovima m

2
 26.88 
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tehničke dokumentacije, statičkim detaljima u potrebnoj oplati, sa 
mašinskim ugrađivanjem betonske mase pervibratorima. U oplati predvideti 
i ostaviti otvore za prolaz instalacija. Aditiv za beton DYNAMON SX - super 
plastifikator, preporuka proizvod firme "MAPEI"                                                                              
Obračun po m2 

11 

Betoniranje zidova objekta armiranim betonom MB 30 debljine d = 25 cm. 
Betoniranje izvesti u svemu prema uslovima tehničke dokumentacije, 
statičkim detaljima u potrebnoj  dvostranoj oplati, sa mašinskim 
ugrađivanjem betonske mase pervibratorima. U oplati predvideti i ostaviti 
otvore za prozore i vrara i otvore za prolaz instalacija.  Obračun po m2 m

2
 

73.40  

 

 

12 

Betoniranje armirano betonske kanala za odvod vode kvadratnog preseka 
dimezija 50 x 50 cm betonom MB 30 i zidovi debljne d = 12cm. Betoniranje 
izvesti u svemu prema uslovima tehničke dokumentacije, statičkim detaljima 
u potrebnoj glatkoj oplati, sa mašinskim ugrađivanjem betonske mase 
pervibratorima.                                                                                                         
Obračun po m' m' 

18.80  

 

 

13 

Betoniranje armirano-betonskih stubova betonom MB 30 kvadratnog 
preseka. Stubovi dim 25 x 25 cm. Betoniranje izvesti u svemu prema 
uslovima tehničke dokumentacije, statičkim detaljima u potrebnoj glatkoj 
oplati, sa mašinskim ugrađivanjem betonske mase pervibratorima. Obračun 
po m3 m

3
 

12.15  

 

 

14 

Betoniranje armirano-betonskih greda betonom MB 30 pravougaonog 
preseka. Grede dim 20 x 25 cm.  Betoniranje izvesti u svemu prema 
uslovima tehničke dokumentacije, statičkim detaljima u potrebnoj glatkoj 
oplati, sa mašinskim ugrađivanjem betonske mase pervibratorima. Obračun 
po m3  m

3
 17.78 

 

 

 

15 
Betoniranje međuspratnih punih ravnih ploča objekta armiranim  betonom 
MB 30 debljine  d = 20 cm. Betoniranje izvesti u svemu prema uslovima m

2
 544.42 
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tehničke dokumentacije, statičkim detaljima u potrebnoj glatkoj oplati, sa 
mašinskim ugrađivanjem betonske mase pervibratorima i podupiranjem. U 
oplati predvideti i ostaviti otvore za prolaz instalacija. Obračun po m2 

16 

Betoniranje unutrašnjeg armirano betonskog stepeništa i pdesne ploče d = 
14 cm, betonom MB 30 zajedno sa gazištima i čelima. Betoniranje izvesti u 
svemu prema uslovima tehničke dokumentacije, statičkim detaljima u 
potrebnoj glatkoj oplati, sa mašinskim ugrađivanjem betonske mase 
pervibratorima i podupiranjem. U oplati predvideti i ostaviti otvore za prolaz 
instalacija. Obračun po m2 m

2
 12.69 

 

 

 

17 
Betoniranje armirano betonskih montažni dimnjačkih i ventalicaonih kapa 
betonom MB 30 u potrebnoj oplati u svemu prema datom detalju 
projektanta. Obračun po kom dim  90 x 60 x 30 cm kom 1.00 

 

 

 

 Укупно бетонски радови   

19 
Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i montaža glatkog gvožđa GA 
240/360 u svemu prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i usvojenim 
statičkim detaljima. Obračun po kg ugrađene armature kg 

1,916.0
3 

 

 

 

20 
Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugradnaj rebrastog betonskog 
gvožđa RA 400/500 u svemu prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i 
usvojenim statičkim detaljima. Obračun po kg ugrađene armature. kg 

17,244.
27 

 

 

 

21 

Nabavka i montaža zavarenih armaturnih mreža MA 500/560, uključujući 
potrebna ukrajanja i savijanje u svemu prema odobrenoj projektnoj 
dokumentaciji i usvojenim statičkim detaljima.                                                            
Obačun po kg ugrađene armature. kg 

14,643.
96 

 

 

 

 
Укупно армирачки радови 
  

 

22 
Nabavka materijala, transport i zidanje fasadnih zidova d = 24 cm šupljim 
glinenim blokovima MO 150 u produžnom malteru 1:2:6.  Kod zidova koji se 
rade kao ispuna potrebno  je zadnji red ozidati petnaest dana posle m

2
 352.60 
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predzadnjeg i zakajlovati za gredu ili  međuspratnu konstrukciju kajlama od  
tvrdog drveta, (hrastovina i sl.).  Zadnju spojnicu između zida i plafona ili 
grede treba potpuno ispuniti (injektirati) malterom. U cenu uračunata izrada 
horizontalnih serklaža dim 20/20 cm sa potrebnom armaturom RA 4 Ø 14 
mm i uzengije GA Ø 6/16 cm, i betonom MB 30. Armirano betonski  
vertikalni serklaži se posebno obračunavaju kroz Pos betonski radovi.                                         
Obračun po m2                                                   

23 

Nabavka materijala, transport i izrada sloja za pod od fibrin - rabicirane 
(propilenska vlakna) cementne košuljice debljine d = 5 cm razmere  R 1:3 
kao završna podloga tavana. Cementna košuljica se spravlja od 
sitnozrnastog peska debljine 3,50 mm. Gornja površina glatko perdašena. 
Obračun po m2 m

2
 304.70 

 

 

 

24 

Nabavka materijala, transport i izrada fibrin - rabicirane (propilenska vlakna) 
cementne košuljice mašinskim putem - helihopterom, debljine  d = 5,0 cm 
razmere  R 1:3 kao podloga za podove od keramičkih pločica i vinila. 
Cementna košuljica se spravlja od sitnozrnastog peska debljine 3,50 mm. 
Gornja površina glatko perdašena. Obračun po m2 m

2
 544.42 

 

 

 

25 

Nabavka materijala, transport i malterisanje unutrašnjih  zidova  mašinskim 
krečno-cementnim malterom debljine d = 2cm. Pre malterisanja odstraniti 
prašinu, masnoće i trošne delove. Postaviti metalne vođice i ugaone profile 
na zid sa nivelacijom na željenu debljinu sloja i pričvrstiti ih  pomoću 
maltera. Površinu navlažiti i naneti cementni špric. Malter se nanosi 
mašinski u ravnomernim slojevima jedan iznad drugog do postizanja 
odgovarajuća debljine. Na spojevima betona i opeke obavezno postaviti 
staklenu mrežicu, a na betonske površine pre malterisanja obavezno 
podlogu - beton kontakt, a na opekarskim površinama špric. Pozicijom je 
obuhvaćeno nabavka materijala malterisanje i pomoćna skela.                                                            
Obračun po m2 m

2
 581.45 
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26 

Nabavka materijala, transport i malterisanje plafona mašinskim krečno-
cementnim malterom debljine d = 2cm. Pre malterisanja odstraniti prašinu, 
masnoće i trošne delove. Postaviti metalne vođice sa nivelacijom na željenu 
debljinu sloja i pričvrstitiih pomoću maltera. Površinu navlažiti i naneti 
cementni špric. Malter se nanosi mašinski u ravnomernim slojevima jedan 
iznad drugog do postizanja odgovarajuća debljine. Na  betonsku površinu 
pre malterisanja obavezno podlogu - beton kontakt, a na opekarskim 
površinama špric. Pozicijom je obuhvaćeno nabavka materijala malterisanje 
i pomoćna skela.                                                            Obračun po m2 m

2
 32.90 

 

 

 

27 
Nabavka materijala, transport i završno čišćenje prostorija nakon završetka 
svih radova. Pranje podova i prozora. Prostorije se predaju u čistom stanju. 
Obračun po m2 m

2
 555.77 

 

 

 

 
Укупно зидарски радови 
  

 

28 

Izrada i montaža drvene krovne  konstrukcije od zdrave suve čamove građe 
na dve vode. Krov se izvodi preko ravne armirano betonske konstrukcije. 
Dimenzije elemenata i način veze u svemu prema statičkom računu i 
detalju. Preko venčanica i rožnjača postavljaju se rogovi na osovinskom 
razmaku od (70 - 80) cm.  Krov je izlomljene osnove, nagiba 9° sa krovnim 
propustima, prema projektu. Svi drveni elementi su premazani fungicisinim 
premazom.                                                                                                                              
Obračun po m2 horizontalne projekcije krova. m

2
 304.70 

 

 

 

29 

Nabavka materijal, transport i izrada daščane oplate krova i kanala ležećeg 
oluka. Oplata je od zdrave i suve građe daske debljine d = 24 mm, 
nakucava se na drvenu konstrukciju. Preko oplate se polaže hidroizolaciona 
folija ili ter papir. Svi drveni elementi su premazani fungicisinim premazom. 
Obračun po m2 razvijene površine. m

2
 319.94 

 

 

 

30 Nabavka materijala i dvostruko letvisanje krova letvama 30/50 mm, u m
2
 319.94    
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pravcu pada krovne ravni na osovinskom razmaku od 80 cm, u jednom 
pravcu a u drugom pravcu letvama 30/50 mm, upravno na prvi red letvi. Svi 
drveni elementi su premazani fungicisinim premazom.                                                                               
Obračun po m2 mereno po kosini krova. 

31 

Nabavka materijala i izrada ležećeg oluka dim 30 x 30cm sa daščanjem od 
zdrave i suve građe d =24mm preko drvene konstrukcije sa formiranjem 
potrebnih padova. Preko oplate se polaže hidroizolaciona folija. Svi drveni 
elementi su premazani fungicisinim premazom. Obračun po m2 razvijene 
površine. m

2
 50.10 

 

 

 

 
 
Укупно тесарски радови  

 

32 

Nabavka materijala i izrada dvoslojne horizontalne hidroizolacije podne 
ploče po sledećem opisu: Hidroizolaciona traka na bazi bitumena. Lepljenje 
se vrši zagrevanjem plamenom  tačkasto ili celom površinom, shodno 
zahtevima proizvođača. Podloga preko koje se postavlja hidroizolacija mora 
biti čista. Hidroizolacija se sastoji od sledećih slojeva: Pormex Rapido; 
Elastobit PV 40; Elastobit PV 40. U cenu uračunati sve navedene slojeve, 
kao i podizanje hidroizolacije uz vertikalne površine u skladu sa detaljima 
ukoliko nije posebnom količinom obračunato. U cenu je neophodno uključiti 
sve obrade oko prodora. Obračun po m2  izvedene pozicije u svemu prema 
datom opisu i uputstvu proizvođača.  m

2
 269.52 

 

 

 

33 

Nabavka materijala transport i izrada hidroizolacije podova WC objekta sa 
Hidromal fleks u 2(dva) premaza. Da bi se dodatno poboljšala mehanička 
svojstva, u prvi sloj hidromal fleksa umetnuta je armirana mrežica od 
stklenih vlakana. Na delu instalacionih prodora za vodu i odvoda vode kao i 
na uglovima izvršiti zaptivanje guminiranim poliesterskom trakom. Izolacija 
se izvodi  u slojevima preko betonske podloge kako sledi: Čišćenje 
betonske podloge,  izolacija Hidromal fleks u dva sloja, armirana mreža od 

m
2
 31.70  
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staklenih vlakana. Obračun po m2 izvedene hidroizolacije                                                                                    

34 

Nabavka materijala i izrada termo i zvučne izolacije podova sa stirodurom 
pločama debljine   d = 20 mm i sloja PE folije. Nabavka i ugradnja  
Austrotherm PE (polietilenske) - ivične trake min debljine d = 10 mm. 
Obračun po m2 

m
2
 581.45  

 

 

35 

Nabavka materijala i izrada termo i zvučne izolacije podova tavana sa 
mineralnom vunom debljine d = 10 cm sa postavljanjem PE folije preko 
termike. Preko AB ploče postaviti parnu branu i sloj za otparivanje.                                                                    
Obračun po m2 

m
2
 304.70  

 

 

 
 
Укупно изолатерски радови 
  

 

36 

Nabavka materijala i pokrivanje krova pocinkovanim limom debljine d = 0,55 
mm preko već izvedene daščane podloge. Pokrivanje krova izvesti u 
poljima širine 60 cm sastavljena dvostrukim ležećim falcom.  Obračun po 
m2 m

2
 319.94 

 

 

 

 
Укупно лимарски радови 
   

 
 

 

 Хидротехничке инсталације      

37 
Обележавање трасе. Пре почетка радова извршити геодетско снимање 
трасе као и свих других објеката. Плаћа се по m' комплетно снимљене 
трасе. m' 56.00 
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38 

Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за 
полагање канализационе цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама 
ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у 
свему према приложеним цртежима, техничким прописима и 
упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно 
одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. 
Приликом ископа земљу одбацити мин. 1м од ивице рова. Плаћа се по 
m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова. 

0 - 2 m 

/ 
 

/ 
 

/ / / 

38.1 машински ископ 80% m³ 18.32    

38.2 ручни ископ 20% m³ 4.58    

39 
Планирање дна рова. Извршити фино планирање дна  рова у свему 
према котама и падовима из подужних профила.  Обрачун  по m² .                                                                                                                                                                                  m² 43.88 

 
 

 

40 

Набавка, транспорт и уграђивање песка испод (постељица), са стране 
и изнад цеви. После постављања цеви на постељицу и завршеног 
испитивања на водоиздржљивост, извршити затрпавање цеви до  10 
цм испод цеви и изнад темена цеви.  Насипање вршити ручно  са 
истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним 
набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 
3мм. Плаћа се по m³ уграђеног песка у ров. m³ 14.81 

 

 

 

41 

После завршеног испитивања канализације на вододрживост извршити ручно затрпавање рова. Затрпавање вршити природним шљунком 
или земљом (уколико је траса у зеленој површини) у слојевима од 30цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова. 
Највећа величина зрна (комада) материјала за затрпавање не сме прећи границу од 30мм.Затрпавање рова почети тек по одобрењу 
Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% од лабораторијске збијености по Проктору. Плаћа се по m³ материјала 
уграђеног у ров 

41.1 земља од ископа m³ 2.46    

41.2 природни шљунак m³ 4.65    
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42 
Израда слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доњих плоча 
ревизионих силаза. Плаћа се по m³ уграђеног шљунка. m³ 1.05 

 
 

 

43 

Материјал из ископа одвести на депонију  коју назначи Надзорни орган. 
У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање 
материјала по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала (до 
5км). m³ 20.44 

 

 

 

44 
Црпљење воде из рова. Евентуалне подземне, атмосферске или воде 
другог порекла црпити из рова муљним пумпама потребног капацитета 
и техничке опремљености. Плаћа се по h рада пумпе. 1h 5.00 

 

 

 

45 

Разупурање рова. Разупирање извршити за дубине преко 1м' рова 
обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, 
сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са 
напредовањем ископа. Обрачун се врши по m²

 
разупрте површине. 

дрвена подграда m² 45.11 

 

 

 

46 

Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову канализационих цеви. Цеви пажљиво положити на претходно припремљену 
постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима према врсти 
цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж рова, преглед 
сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности од пречника.           
ПВЦ канализационе цеви      

  

46.1 Ø 160mm m' 67.00    

46.2 Ø 110mm m' 30.00    

47 

Ливено-гвоздени поклопци. Набака, транспорт и монтажа ливено-
гвоздених поклопаца за шахтове 625мм , за класу оптерећења Ц250, за 
ревизионе силазе. Поклопац са оквиром се монтира на армирано 
бетонски прстен на врху шахта. Плаћа се по комаду комплетно 
монтираног поклопца. kom. 5 
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48 
Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица MJ6.285. 
Плаћа се по комаду уграђених пењалица. kom. 3 

 
 

 

49 

Израда округлих ревизионих силаза Ø100cm, од готових монтажних 
елемената од армираног водонепропусног бетона MБ40. У цену се 
рачуна:  набавка, транспорт и монтажа готових бетонских прстенова за 
заједно са завршним конусним прстеном. Плаћа се по m' изведеног 
ревизионог окна са свим утрошцима материјала и радне снаге. m' 1.77 

 

 

 

50 

Бетонирање  доњих плоча ревизионих силаза. Набавка, транспорт, 
справљање, уградња и нега армираног бетона МБ 30  за израду доњих 
плоча  ревизионих силаза. Монтажа и демонтажа оплате. 
Малтерисање дна цементним малтером у два слоја, са глaчањем 
другог слоја до црног сјаја. Све ове радове извести према важећим 
прописима  Плаћа се по m³ уграђеног бетона. m³ 1.55 

 

 

 

51 
Израда прстена од армираног бетона МБ30 унутрашњег пречника 
62,5цм, за поклопац ревизионог окна. Плаћа се по комаду комплетно 
изведеног бетонског прстена. kom. 5 

 

 

 

52 
Мршав бетон МБ 15, дебљине 10.0 цм, испод доње плоче ревизионих 
силаза. Обрачун по m³ бетона. m³ 1.05 

 
 

 

53 
Испитивање канализационих цеви на вододрживост према приложеном 
упутству. Плаћа се по m' испитаног цевовода. m' 97.00 

 
 

 

54 

Геодетско снимање спољне фекалне канализације извршити по 
извршеном пријему канализације и то: положај ревизионих окана, 
њихова растојања (дужине деоница), пречник цеви по деоницама, коте 
дна ревизионих окана, као и коте дна и пречнике свих цеви које се 
појављују у ревизионом окну. Плаћа се по m' комплетно снимљене 
мреже. m' 97.00 

 

 

 

55 
Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и 
прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерни. Плаћа се по m'

 
m' 97.00 
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канала. 

56 
Израда споја на спољну канализациону мрежу. Плаћа се по комаду 
изведеног прикључка. kom. 1 

 
 

 

57 

Набавка, транспорт и монтажа  ливено-гвоздене канализационе  цеви  
предвиђене  на крајевима олучних вертикала у дужини од 2m изнад 
терена. Плаћа се по m‚ комплетно монтираних цеви у зависности од 
пречника. Ø 125mm m1 8 

 

 

 

58 
Обележавање трасе спољне исталације водовода. Пре почетка радова 
извршити геодетско снимање трасе као и свих других објеката. Плаћа 
се по m` комплетно снимљене трасе. m 30 

 

 

 

59 

Машински и ручни ископ рова у материјалу II и III категорије за 
полагање водоводних цеви. Ширина рова у дну дата је у табелама 
ископа. Дубина рова дата је у подужним профилима. Ископ извршити у 
свему према приложеним цртежима, техничким прописима и 
упутствима Надзорног органа. Бочне стране рова морају бити правилно 
одсечене, а дно рова фино испланирано са падом датим у пројекту. 
Приликом ископа земљу одбацити мин. 1m од ивице рова. Плаћа се по 
m³ ископаног земљишта у зависности од дубине рова. 0 - 2 м   

 

 

 

59.1 машински ископ m³ 12    

59.2 ручни ископ 
m³ 3    

59.3 ископ за водоводи шахт Вш      

59.4 машински ископ m³ 23,38    

59.5 
ручни ископ НАПОМЕНА: Цеви за санитарне водоводе и хидрантску 
мрежу полажу се у заједнички ров (деоница од водомерног шахта до 
објекта). m³ 5,85 

 

 

 

60 Планирање дна рова и дна шахта. Извршити фино планирање дна  m³ 25,04    
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рова и дна шахта   у свему према котама и падовима из подужних 
профила.                                                                                                                                                                                            
Обрачун  по m² . 

61 

Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. 
После постављања цеви на постељицу и завршеног испитивања на 
водоиздржљивост извршити затрпавање  цеви  до  10cm  испод  цеви и 
изнад темена цеви. Насипање вршити ручно   са истовременим 
подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. 
Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа 
се по m³ уграђеног песка у ров. m³ 3,11 

 

 

 

62 

После завршеног испитивања на пробни притисак и насипања, 
извршити ручно затрпавање рова . Затрпавање вршити природним 
шљунком или земљом (уколико је траса у зеленој површини )   у 
слојевима од 30cm уз потпуно набијање и истовремено вађење 
подграде рова. Максимална величина зрна материјала за затрпавање 
не сме прећи гранулацију од 30mm. Затрпавање рова почети тек по 
одобрењу Надзорног органа. Набијање вршити до збијености од 95% 
од лаб.збијености по Проктору. У цену је урачунато претходно 
затрпавање ради осигурања цевовода при испитивању на пробни 
притисак. Плаћа се по m³ материјала уграђеног у ров.   

 

 

 

62.1 шљунак m³ 11,82    

63 
Израда тампон слоја (дебљине 10 цм) од шљунка испод доње плоче 
водомерног шахта. Плаћа се по m³ уграђеног шљунка. m³ 1,40 

 
 

 

64 
Материјал из ископа  одвести на депонију коју назначи Надзорни орган. 
У цену улази утовар, транспорт, истовар и грубо разастирање 
материјала по депонији. Плаћа се по m³ превезеног материјала до 5км. m³ 32,69 

 

 

 

65 
Снижавање нивоа   евентуалне подземне, атмосферске или воде 
другог порекла  у рова. Плаћа се по h рада на снижавању нивоа. час 5 
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66 

Разупурање рова. Разупирање рова извршити за дубине преко 1м` 
обострано, водећи рачуна да се разупирањем осигура несметан рад, 
сигурност радника и самог ископа. Подграђивање вршити паралелно са 
напредовањем ископа. Грађа за подграду мора бити здрава и 
квалитетна. Обрачун се врши по m² разупрте површине. дрвена 
подграда m³ 64,46 

 

 

 

67 

Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову 
водоводних цеви по пројекту. Цеви пажљиво положити на претходно 
припремљену постељицу од песка и дотерати по правцу и нивелети 
према пројекту. Радове извести у свему према техничким прописима 
према врсти цеви, приложеним цртежима и упутствима Надзорног 
органа. У цену улази сав материјал са растуром, разношење цеви дуж 
рова, преглед сваке цеви и спојнице, спуштање у ров на слој песка и 
спајање цеви. Плаћа се по m' комплетно монтираних цеви у зависности 
од пречника. ПЕ цеви за радне притиске 10 бара   

 

 

 

67.1 Ø90mm (DN80) m' 20    

67.2 Ø110mm (DN100) m' 10    

68 

Ливено-гвоздени фазонски комади за НП 10 бара. Набавка, транспорт, 
разношење дуж рова и монтажа у рову. Монтажу извести према шеми 
монтаже (чворова). Све спојеве на прирубницу изведене ван шахтова, 
после завршеног испитивања на пробни притисак, премазати 
битуменом. Плаћа се по kg комплетно монтираног фазонског комада. kg 60 

 

 

 

69 

Затварачи ОКЗ. Набавка, транспорт и уградња затварача са точком за 
уградњу у шахт и са уградбеном гарнитуром за монтажу ван шахта, за 
радни притисак од 10 бара. После извршене монтаже, затвараче 
прегледати и испитати по пропису. Све радове извести према пројекту, 
важећим прописима за ову врсту радова и упутствима Надзорног   
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органа. Плаћа се по комаду комплетно монтираног затварача у 
зависности од пречника. 

69.1 Ø100mm + UG. (прикључак на спољни водовод) kom 1    

69.2 Ø100mm kom 2    

69.3 хватач нечистоће Ø100mm kom 1    

70 
Набавка, транспорт и уградња водомера у водомерном шахту. Плаћа 
се по комаду комплетно уграђеног водомера. комбиновани водомер 
Ø100/20mm kom 1 

 

 

 

71 
ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ   НП 16 бара                                                               
Набавка, транспорт, разношење дуж рова и монтажа у рову. Монтажу 
извести према шеми чворова. Обрачун  по комаду комплетно изведено.   

 

 

 

71.1 ТУЉАК ПЕ 90 kom 1    

71.2 ТУЉАК ПЕ 110 kom 1    

73 

Ливено-гвоздени поклопац. Набака, транспорт и монтажа ливено-
гвозденог поклопца за пројектовани водомерни шахт за класу 
оптерећења Ц250. Монтажу извести према пројекту и упутству 
Надзорног органа. Плаћа се по комаду уграђеног поклопца. kom 1 

 

 

 

74 
Набавка, транспорт и уградња ливено-гвоздених пењалица ДИН1212. 
Плаћа се по комаду уграђених пењалица. kom 5 

 
 

 

75 
Набавка, транспорт и монтажа надземног противпожарног хидранта. 
Плаћа се по комаду уграђено. kom 1 

 
 

 

76 
Набавка, транспорт и монтажа ормара за надземни хидрант, са 
опремом: хидрантским цревом дужине 15м, млазницом и кључем. 
Плаћа се по комаду уграђено. kom 1 

 

 

 

77 
Мршав бетон МБ15, дебљине 10cm, испод доње плоче шахта.Обрачун 
по m3 m³ 1,40 
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78 

 

Израда горње, доње плоче и зидова шахтова бетонирањем на лицу 
места, од армираног бетона МБ30, водонепропустљивости В-4 и 
отпорности на мраз М-150. Обрачун по m3. m³ 5,37 

 

 

 

79 
Бетонирање анкер блокова за цеви и фазонске комаде бетоном МБ15, 
у склопу доње плоче и на хоризонталним и вертикалним преломима 
водовода.Обрачун по m3. m³ 0,65 

 

 

 

80 
Бетонско гвожђе. Позиција обухвата набавку, исправљање, сечење и 
савијање као и везивање арматуре . Плаћа се по kg уграђеног гвожђа. 
Б - 500 kg 1046,0 

 

 

 

81 
Набавка, транспорт и монтажа прстена од армираног бетона MB30 
унутрашњег пречника 62.5cm за поклопац ревизионог окна. Плаћа се 
по комаду комплетно изведеног бетонског прстена. kom. 1 

 

 

 

82 

Израда хидроизолације (на бази битумена и каучука) бетонских 
површина које су у контакту са земљом, изводи се у два слоја. Плаћа 
се по m² готове, заштићене површине, а у цену улази набавка свог 
материјала, транспорт и рад на лицу места. m² 21,76 

 

 

 

83 
Испитивање цевовода. После завршене монтаже цевовод испитати на 
пробни притисак према приложеном упутству. Плаћа се по m' цевовода 
без обзира на пречник. m' 

30 
 

 

 

 

84 

Испирање и дезинфекција цевовода. После завршеног испитивања на 
пробни притисак и пријема мреже (цевовода), извршити дезинфекцију 
цевовода према приложеном упутству водовода. Плаћа се по m' 
дезинфикованог цевовода. m' 30 

 

 

 

85 

Снимање изведеног стања. Након комплетно завршене монтаже 
водоводне мреже извршити геодетско снимање цевовода, хидраната, 
шахтова, кућних прикључака и других објеката на мрежи. Плаћа се по 
m' снимљеног цевовода 
 m' 30 
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86 

Израда прикључка на спољну водоводну мрежу. Прикључак је 
пречника PE DN110mm, дужине према графичкој документацији. 
Прикључeње се предвиђа на уличну водоводну мрежу. Плаћа се по 
комаду прикључка. kom 1 

 

 

 

 
 
Укупно хидротехничке инсталације  

 

 електрорадови      

87 

U temeljnoj ploči na 10cm od zemlje ispod hidroizolacije u sloju mršavog 
betona položiti traku Fe/Zn 25x4mm na držačima koji su postavljeni na 
svakih 1-2m. Pozicija obuhvata isporuku i polaganje trake, držače i ostali 
sitan nespecificiran materijal. Pri izvođenju radova pre betoniranja 
obavezna je provera izvedene instalacije od strane nadzornog organa. 

m 90 

 

 

 

88 

Izrada izvoda iz temeljnog uzemljivača trakom Fe/Zn 25x4mm za vezu sa 
šinom za izjednačenje potencijala GŠIP, odvodima gromobranske 
instalacije i olučnih vertikala. Traku položiti u gredama, stubovima i pločama 
u okviru objekta. Za sve izvode ostaviti 1,5m slobodne dužine. Prosečna 
dužina izvoda iznosi 5m. 

m 11 

 

 

 

89 
Spajanje i međusobno ukrštanje izvesti ukrsnim komadima 
60x60mmTRAKA-TRAKA. 

m 20 
 

 
 

 
Укупно електро радови 
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                                                                                                Понуђач 

 

                                                                                          ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 
Збир свих радова у фази један исказан без ПДВ-а у динарима 
  

б 
Износ пдв-а за збир свих радова у фази 1 у динарима 
  

ц 
Збир свих радова у фази један исказанса урачунатим  ПДВ-ом у динарима 
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  PREDMER I PREDRAČUN FAZA 2, GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI                                                                                        

OBJEKTA MIKROBIOLOGIJE Pr + 1 KIKINDA     

     

     

Попуњава понуђач 
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1. 

Pregradni zidovi 100/150 mm sa metalnom podkonstrukcijom debljine 100 
mm i obostrane, dvoslojne obloge gipskartonskim pločama 12.50 mm. 
Ukupna širina zida je 150 mm. Rigips pregradni zid 100/150 mm sastoji se 
od metalne podkonstrukcije debljine d = 100 mm i obostrane dvoslojne 
obloge od Rigips Pro ploča debljine d = 12.5 mm, to jest (2x12,5+2x12,5) 
= 50 mm. Horizontalni zidni profili UW 100 oblažu se zvučnoizolacionom 
trakom i pričvršćuju za pod i plafon vijcima sa plastičnim tiplom. Vertikalni 
Rigips zidni profili CW 100 umetnu se između U profila na međusobnom 
rastojanju od 60 cm. Za toplotnu izolaciju koristi se mineralna vuna. 
Prazan prostor između ploča služi za provođenje instalacija i ispunjava se 
mineralnom vunom. Za elektro radove koriste se Rigips dozne. Spoljni 
ćoškovi mogu se ojačati Alu - zaštitnom trakom ili ugaonom šinom. Spojevi 
ploča se ispunjavaju,bandažiraju trakom i gletuju pomoću Rigips mase za 
ispunu spojeva.  Obračun po m2 m

2
 426.18 

  

 

   

2. 
Pregradni zidovi (mokrih čvorova) 100/150 mm sa metalnom 
podkonstrukcijom debljine 75 mm i obostrane, dvoslojne obloge m

2
 159.12 
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impregnirane vlagootpornim RBI gipskartonskim pločama 12.50 mm. 
Ukupna širina zida je 125 mm. Rigips pregradni zid 100/150 mm sastoji se 
od metalne podkonstrukcije debljine d = 100 mm i obostrane dvoslojne 
obloge od  impregnirane RBI gipskartonskim pločama debljine d = 12.5 
mm, to jest (2x12,5+2x12,5) = 50 mm. Horizontalni zidni profili UW 100 
oblažu se zvučnoizolacionom trakom i pričvršćuju za pod i plafon vijcima 
sa plastičnim tiplom. Vertikalni Rigips zidni profili CW 100 umetnu se 
između U profila na međusobnom rastojanju od 60 cm. Za toplotnu 
izolaciju koristi se mineralna vuna. Prazan prostor između ploča služi za 
provođenje instalacija i ispunjava se mineralnom vunom. Za elektro radove 
koriste se Rigips dozne. Spoljni ćoškovi mogu se ojačati Alu - zaštitnom 
trakom ili ugaonom šinom. Spojevi ploča se ispunjavaju,bandažiraju 
trakom i gletuju pomoću Rigips mase za ispunu spojeva. Obračun po m2 

 
 
Ukupno gipsarski radovi   

 
 

 

3. 

Izrada i ugradnja fasadne bravarije - ulaznih vrata. Ulazna vrata uraditi od 
vučenih aluminijumskih profila zatvorenog preseka sa termo prekidom. 
Stolarija se zastakljuje providnim termoplan staklom 2x5+16+6mm debljine 
32mm, spoljašnje staklo je providno flot kvaliteta sigurosno kaljeno 
lepljeno debljine 2x5mm, međuprostor  je 16 mm ispunjen argonom, a 
unutrašnje staklo je niskoemisiono debljine 6mm. Stakla imaju 
odgovarajuću debljinu i odgovarajuću vrstu lajsne u termo paketu, kako bi 
se zadovoljio traženi koeficijent toplotne provodljivosti Ug. Brave i okovi su 
od renomiranih svetskih proizvođača: Roto ili Sigenia. Zaptivanje krila 
izvesti sistemskom EPDM gumom. Svi aluminijumski delovi su plastificirani 
u prirodnu boju aluminijuma (RAL 9006). Svi fasadni elementi moraju imati 
koeficijent toplotne provodljivosti Uw manji ili jednak od 1,50 W/m2K. 
Ponudjač je dužan da za svaku poziciju po ovom predmeru dostavi   
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proračun koeficijenta toplotne provodljivosti Uw, kao i zbirni koeficijent za 
ceo objekat, vezano za aluminijumsku bravariju. Cenom za sve pozicije je 
obuhvaćena izrada i montaža ulaznih vrata.                                                                                       
Izrada i montaža u svemu prema detalju projektanta.  Mere proveriti na 
licu mesta. Obračun po kom 

3.1 ulazna vrata dim 91 x 210 cm  kom 3.00    

3.2 ulazna dvokrilna vrata dim 175 x 210 cm  kom 1.00    

3.3 ulazna dvokrilna vrata dim 150 x 210 cm  kom 1.00    

4 

Izrada i ugradnja dvokrilnog prozora od Al profila. Noseća konstrukcija od 
vučenih plastificiranih aluminijumskih profila sa termo prekidom. Prozor 
zastakljena termopan staklom 2x5+16+6mm debljine 32mm, spoljašnje 
staklo je providno flot kvaliteta sigurosno kaljeno lepljeno debljine 2x5mm, 
međuprostor  je 16 mm ispunjen argonom, a unutrašnje staklo je 
niskoemisiono debljine 6mm. Zaptivanje krila izvesti sistemskom EPDM 
gumom. Otvaranje je oko vertikalne i horizontalne ose. Okovi su od 
renomiranog proizvođača. Unutrašnja klupica od medijapana bojenog 
poliuretanom a spoljna od Al lima. Spoljna klupica je sistemska od Al lima i 
ulazi u cenu stolarije.  
Izrada i montaža u svemu prema detalju i šemi stolarije. Mere proveriti i 
uzeti na licu mesta. Obračun po komadu   

 

 

 

4.1 prozor dim 160 x 120 cm kom 31.00    

4.2 prozor dim 90x 160 cm kom 5.00    

4.3 prozor dim 102x 90 cm kom 3.00    

5 
Izrada i montaža lakih pregrada prostorija sa vratima. Pregrade prostorija 
sa vratima rade se od aluminijumskih nosećih profila kombinacija puni 
paneli i zastakljeni paneli po izboru projektanta. Stubovi na uglovima i m2 91 
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horizontalni nosači su od aluminijumskih profila. Pregrada se fiksira u zid i 
pod preko ugaonika i nerđajućih zavrtnjeva. Krila vrata su dim 80/205 cm 
ili 90/205cm, snabdevena komplet potrebnim okovom i cilindar bravom. 
Cenom obuhvatiti podkonstrukciju i obradu svih spojeva međusobno i sa 
drugim elementima. Obračun po m2 

 Укупно столарски радови      

 Хидротехничка инсталација      

6 

Извршити набавку, транспорт и монтажу пластичних трослојних ПП канализационих  цеви, са свим одговарајућим фазонским деловима. 
Цеви у подплафонском разводу фиксирати челичним шелнама са гуменим улошком. Сва потребна штемовања и пробијања зидова од 
опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви, заједно са зидраском обрадом отвора по проласку 
цеви. Недовршене делове мреже, везе за вертикале или санитарне објекте до њиховог уграђивања затворити привременим чеповима 
одговарајућег пречника. Све комплет завршено, спремно за употребу плаћа се по дужном метру монтиране и испитане мреже мерено по 
осовини цеви. 
 

6.1 ливено гвоздена цев Ø 100   m1 2.50    

6.2 Ø 110    m1 38.00    

6.3 Ø  75    m1 55.00    

6.4 Ø  50  m1 20.00    

7 

Набавка , транспорт и монтажа вентилационих глава или 
вентилационих решетки од поцинкованог лима на крову објекта, на 
крајевима фекалних  вертикала. Приликом монтаже вентилационих 
глава или решетки посебну пажњу обратити на опшивање отвора на 
крову за пролаз фекалних  вертикала. Плаћа се по монтираном 
комаду вентилационе главе      

 

 

 

7.1 Ø 125 kom. 4    
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7.2 Ø 160 kom. 3    

8 
Испитивање канализационе мреже на непропустљивост спојева и 
дате падове у свему према приложеном упутству. Плаћа се по m

1
 

испитане инсталације. m
1
 113.00 

 

 

 

9 
Испирање комплетне канализационе мрeже у објекту са 
одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине.  Плаћа се по 
m' канала. m

1
 113.00 

 

 

 

10 
Израда елабората изведеног стања након комплетно завршених 
хидротехничких инсталација у објекту. Плаћа се по комаду. kom. 1 

 
 

 

11 

Извршити набавку, транспорт и монтажу челично поцинкованих водоводних цеви са свим одговарајућим фитинзима, за главне 
хоризонталне разводе по плафону инсталационе галерије.  Цеви за зидове морају бити причвршћене двоструким обујмицама на сваких 
1,5-2,0 м. Цеви  кроз конструкцију морају бити премазане једанпут битулитом, затим битуменом и обавијене битуминизираном јутом.  Сва 
потребна штемовања и пробијања зидова од опеке и бетона не плаћају се одвојено већ су обухваћена ценом дужног метра цеви. Развод 
у зиду обавезно изоловати "декородал" траком или филцом, тако да се избегне сваки додир са малтером. Целокупна водоводна 
инсталација пре затварања жљебова и малтерисања мора бити испитана на притисак од 12 бара према важећим прописима. Обрачунава 
се и плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви. 

11.1 Ø 65 m1 31.00    

11.2 Ø 50 m1 5.00    

12 

Извршити набавку, транспорт и монтажу пластичних полипропиленских водоводних цеви,    и одговарајућих фитинга, који ће се 
употребити за израду унутрашњих инсталација водовода .Сви отвори на мрежи морају бити прописано затворени чеповима пре 
уграђивања арматура. На пролазу водоводне инсталације кроз зид она се не сме фиксирати  (узидати), већ се мора оставити слободан 
простор око цеви минимум 2цм. Дужним метром цеви су обухваћена сва потребна штемовања и пробијања зидова. Обрачунава се и 
плаћа по метру дужном монтиране водоводне цеви.            xладна вода                                                                                     

12.1 ПП 40 (Ø32) m1 9.00    

12.2 ПП 32 (Ø25) m1 17.00    

12.3 ПП 25 (Ø20) m1 5.00    
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12.4 ПП 20 (Ø15) m1 85.00    

12.5 
топла вода и циркулација 

   
 

12.5.1 ПП 40 (Ø32) m1 7.00    

12.5.2 ПП 32 (Ø25) m1 23.00    

12.5.3 ПП 25 (Ø20) m1 20.00    

12.5.4 ПП 20 (Ø15) m1 94.00    

13. 
Извршити набавку, транспорт и монтажу месинганих равних пропусних вентила са огранком за пражњење мреже. Плаћа се по комаду 
монтираног вентила. 

13.1 Ø 65 kom. 1    

13.2 Ø 32 kom. 1    

13.3 Ø 20 
kom. 7 

   

14. 
Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила са точком 
на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду монтираног 
вентила.     

 

 

 

14.1 Ø 65 kom. 3    

14.2 Ø 32 kom. 8    

14.3 Ø 25 kom. 2    

15 
Набавка, транспорт и монтажа неповратних затварача код постројења 
за повишење притиска. Плаћа се по комаду монтираног вентила.     

 
 

 

15.1 Ø 65 kom. 2    

16. 
Извршити набавку, транспорт и монтажу пропусних вентила за 
узидање са капом на местима датим пројектом. Плаћа се по комаду     
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монтираног вентила. 

16.1 ПП20 ( Ø15 ) kom. 36    

17 
Извршити набавку, транспорт и монтажу угаоних "ЕК" вентила. Плаћа 
се по комаду монтираног вентила.     

 
 

 

17.1 Ø 15 kom. 9    

18 
Извршити набавку и монтажу термичке изолације типа Armaflex или 
одговарајуће. на водоводној мрежи у слободним просторима. 
Обрачунава се и плаћа по м1 xладна вода     

 

 

 

18.1 Ø 40 m1 16.00    

18.2 Ø 32 m1 40.00    

18.3 Ø 25 m1 25.00    

18.4 Ø 20 m1 40.00    

19. 

Извршити набавку, транспорт и монтажу  зидног пожарног хидранта 
ø52 мм са млазницом, цревом од тревире дужине 15м и угаоним 
вентилом 2" уграђеног у металну кутију. Кутија мора бити видно 
обојена и са кључем. Плаћа се по комаду монтираног хидранта. kom. 2 

 

 

 

20. 
Набавка, транспорт и монтажа неповратних затварача код бојлера. 
Плаћа се по комаду монтираног вентила.     

 
 

 

20.1 Ø 32 ком 2    

21. 
Набавка, транспорт и монтажа сигурносног вентила код бојлера. 
Плаћа се по комаду монтираног вентила.     

 
 

 

21.1. Ø 32 ком 1    

22 
Набавка, транспорт и монтажа скупљача нечистоће на доводу хладне 
воде код бојлера. Плаћа се по монтираном комаду.     
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22.1 Ø 32 ком 1    

23 

Набавка, транспорт и монтажа постројења за повишење притиска 
типа Север Суботица GSVU 44-2, или одговарајуће, са свом  
потребном опремом и аутоматиком за рад, за противпожарну воду. 
Плаћа се по комаду комплет уграђено. постројење за хидрантску 
мрежу     Q= 3-5 l/s , H= 40 m kom. 1 

 

 

 

24 

Извршити испирање и испитивање монтиране водоводне мреже на 
пробни притисак према датим упутствима. Потребну количину воде за 
испитивање обезбеђује Извођач. Обрачунава се и плаћа по метру 
дужном цевовода. m1 296.00 

 

 

 

25 
Извршити дезинфекцију монтиране и испитане водоводне мреже у 
објекту према важећим прописима. Обрачунава се и плаћа по метру 
дужном цевовода. m1 296.00 

 

 

 

26 
После извршене дезинфекције извршити испитивање узорака воде из 
новомонтиране водоводне мрeже у хигијенском заводу - на 
исправност за пиће. Плаћа се по испостављеном рачуну. m1 1 

 

 

 

27 

По завршеним радовима на инсталацијама, монтирању уређаја и 
опреме и извршеним испитивањима водоводне мреже извршити 
мерење притиска на хидрантима од стране овлашћеног предузећа.   
Плаћа се по испостављеном рачуну. kom. 1 

 

 

 

 Укупно хидротехничке инсталације      

 Електро инсталације и опрема фаза друга      

28 
Nabavka, šemiranje, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-1 sa opremom sličnom tipu navedenom u sledećoj specifikaciji: 
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29 
Slobodnostojeci razvodni orman IP 55, 1900x860x600   KB 3/12/60W 

kom 1 
 

 
 

30 Montazna ploca za orman tipa KB 3/12(60) W  MP 3/12 W kom 1    

31 iC60N: automatski prekidac  1P, 50kA, kriva "C",    6A kom 3    

32 Signalna svetiljka fi 22, sa integrisanom LED, 230…240V AC, zelena kom 3    

33 iID: diferencijalna sklopka 4P, 100A, 500mA - tip AC kom 1    

34 
Kompaktni prekidac CVS100B, TM100D, 100A, 3P, 440V AC, 50/60Hz, 
Icu=25kA; Ics=100%Icu 

kom 1 
 

 
 

35 iC60N: automatski prekidac  3P, 10kA, kriva "B",    20A kom 3    

36 iC60N: automatski prekidac  3P, 10kA, kriva "B",    16A kom 1    

37 iC60N: automatski prekidac  1P, 10kA, kriva "C",    16A kom 41    

38 iC60N: automatski prekidac  1P, 10kA, kriva "C",    10A kom 2    

39 iMNs PODNAPONSKI OKIDAČ 220-240VAC kom 2    

40 Sitan montažni materijal  Пауш. 1.00    

41 Šemiranje  Пауш. 1.00    

42 Montaža  Пауш. 1.00    

43 
Nabavka, šemiranje, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-1A sa opremom sličnom tipu navedenom u sledećoj specifikaciji: 

  

44 Razvodni orman IP 55 500x550x210  KB2/3 kom 1    

45 Montazne ploca za orman tipa KB2/3   MP2/3 kom 1    
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46 iC60N: automatski prekidac  1P, 50kA, kriva "C",    6A kom 3    

47 Signalna svetiljka fi 22, sa integrisanom LED, 230…240V AC, zelena kom 3    

48 iC60N: automatski prekidac  1P, 50kA, kriva "C",    6A kom 3    

49 Signalna svetiljka fi 22, sa integrisanom LED, 230…240V AC, zelena kom 3    

50 iID: diferencijalna sklopka 4P, 40A, 500mA - tip AC kom 1    

51 iC60N: automatski prekidac  3P, 10kA, kriva "B",    20A kom 1    

52 iC60N: automatski prekidac  1P, 10kA, kriva "C",    16A kom 15    

53 iC60N: automatski prekidac  1P, 10kA, kriva "C",    10A kom 5    

54 Sitan montažni materijal  Пауш. 1.00    

55 Šemiranje  Пауш. 1.00    

56 Montaža  Пауш. 1.00    

57 
Nabavka, šemiranje, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-2 sa opremom sličnom tipu navedenom u sledećoj specifikaciji: 

  

58 Razvodni orman IP 55 500x550x210  KB2/3 kom 1    

59 Montazne ploca za orman tipa KB2/3   MP2/3 kom 1    

60 iC60N: automatski prekidac  1P, 50kA, kriva "C",    6A kom 9    

61 Signalna svetiljka fi 22, sa integrisanom LED, 230…240V AC, zelena kom 3    

62 iID: diferencijalna sklopka 4P, 25A, 500mA - tip AC kom 1    

63 iC60N: automatski prekidac  1P, 10kA, kriva "C",    16A kom 22    

64 iC60N: automatski prekidac  1P, 10kA, kriva "C",    10A kom 1    

65 Sitan montažni materijal  Пауш. 1.00    
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66 Šemiranje  Пауш. 1.00    

67 Montaža  Пауш. 1.00    

68 
Nabavka, šemiranje, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-2A sa 
opremom sličnom tipu navedenom u sledećoj specifikaciji: 

    
 

 
 

69 Razvodni orman IP 55 500x550x210  KB2/3 kom 1    

70 Montazne ploca za orman tipa KB2/3   MP2/3 kom 1    

71 iC60N: automatski prekidac  1P, 50kA, kriva "C",    6A kom 6    

72 Signalna svetiljka fi 22, sa integrisanom LED, 230…240V AC, zelena kom 5    

73 iID: diferencijalna sklopka 4P, 25A, 500mA - tip AC kom 1    

74 iC60N: automatski prekidac  3P, 10kA, kriva "B",    16A kom 1    

75 iC60N: automatski prekidac  1P, 10kA, kriva "C",    16A kom 13    

76 iC60N: automatski prekidac  1P, 10kA, kriva "C",    10A kom 3    

77 
iCT: kontaktor modularni, 3P (3NO), 25A (AC7a), kal.220...240V AC, 2 
modula 

kom 1 
 

 
 

78 iCT: kontaktor modularni, 1P (1NO), 25A (AC7a), kal.230...240V AC kom 3    

79 Sitan montažni materijal  Пауш. 1.00    

80 Šemiranje  Пауш. 1.00    

81 Montaža  Пауш. 1.00    

82 
Nabavka, šemiranje, isporuka i montaža razvodnog ormana RO-TP sa 
opremom sličnom tipu navedenom u sledećoj specifikaciji: 

    
 

 
 

83 Razvodni orman IP 55 500x550x210  KB2/3 kom 1    

84 Montazne ploca za orman tipa KB2/3   MP2/3 kom 1    
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85 iC60N: automatski prekidac  1P, 50kA, kriva "C",    6A kom 3    

86 Signalna svetiljka fi 22, sa integrisanom LED, 230…240V AC, zelena kom 3    

87 iID: diferencijalna sklopka 4P, 25A, 500mA - tip AC kom 1    

88 iC60N: automatski prekidac  1P, 10kA, kriva "C",    10A kom 2    

89 iC60N: automatski prekidac  1P, 10kA, kriva "C",    16A kom 5    

90 Sitan montažni materijal  Пауш. 1.00    

91 Šemiranje  Пауш. 1.00    

92 Montaža  Пауш. 1.00    

93 
Isporuka I montaža energetskih kablova tipa i preseka kao što sledi. 
Kablovi se polažu po PNK regalima ili OG instalacijom u HF kanalice. 

    
 

 
 

94 PP00-Y 4x35mm² m 45    

95 PP00-Y 1x25 mm2 m 45    

96 PP00-Y 5x10mm² m 30    

97 N2XH-J 5x6mm² m 15    

98 N2XH-J 5x4mm² m 45    

99 N2XH-J 5x2.5mm² m 30    

100 N2XH-J 3x2,5mm² m 1440    

101 N2XH-J 3x1,5 + 4x1,5 + 5x1,5mm² m 930    

102 
Isporuka, polaganje i povezivanje na oba kraja kablova za uzemljenje i 
izjednačenje potencijala. 

    
 

 
 

103 N2XH-J 1x25mm² m 30    

104 N2XH-J 1x16mm² m 30    
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105 
Kutija sa glavnom šinom za izjednačavanje potencijala GŠIP. Kutija je 
snabdevena bakarnom sabirnicom 50×4mm. 

kompl 1 
 

 
 

106 
Povezivanje izvoda trake FeZn 25×4mm sa temeljnog uzemljivača na 
GŠIP. 

kom. 3 
 

 
 

 Укупно електро инсталације и опрема      

 Гасне инсталације и друга опрема      

107 

Izrada unutrašnje gasne instalacije  
niskog pritiska do 50 mbar 
(bešavne čel.cevi i fiting, ventili, nosači cevi,  
tehnički gasovi i žica za zavarivanje  
i dr. pomoćni materijal, 
zaštitno i završno bojenje, ispitivanje) 
Obračun po ugrađenom m m 

6 

 

 

 

108 

Merno-regulacioni set  
tip G-6 kapaciteta max 10 m3/h 
sa sledećom opremom 1. Y filter gas 2. Merač gas sa mehom G-6 
3. Regulator pritiska gas 1-4bar/25mbar DN25  
5. Metalni orman-zaštićen 650x650x250 mm 

kom 1 

 

 

 

109 
Protivpožarni ventil za gas  
sa atestom za spoljnu ugradnju 
DN32 PN16 

kom 1 
 

 

 

110 
Izrada instalacije izjednačenja potencijala unutrašnje gasne instalacije  
Merenje i izdavanje atesta uzemljenja 

пауш 1 
 

 
 

111 

"Gasni kotao fasadni kondenzacioni tip, slično proizvodu ""Bosch"" ili 
ekvivalentno, sledećih tehn. karakteristika: 
Tip: ZBR 70-3 CONDENS 5000W                                                               
Grejni kapacitet: 70 kW                                            kompet sa dimovodnim 

kom. 1 
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setom 
" 

112 

"Regulator kotla slično proizvodu ""Bosch"" ili ekvivalentno, sledećih tehn. 
karakteristika: 
Tip: FW120 prema spoljašnjim uslovima komplet sa povezivanjem, 
puštanjem u rad i overom garancije kotla       
" 

kom. 1 

 

 

 

113 
Ventilaciona rešetka prestrujna u vratima 
400x150 

kom. 1 
 

 
 

114 
Ventilaciona rešetka spoljna 
200x200 

kom. 1 
 

 
 

115 
Crne čelične cevi za izradu cevne mreže, sledećih dimenzija: 
 

  
 

 
 

115.1 DN 15-Ø 21,3x2 m 170    

115.2 DN 20-Ø 26,9x2,35 m 230    

115.3 DN 25-Ø 33,7x2,35 m 42    

115.4 DN 32-Ø 42,4x2,6 m 30    

115.6 DN 40-Ø 48,3x2,6 m 54    

115.7 DN 50-Ø 60,3x2,9 m 60    

115.8 DN 65-Ø 76,1x2,9 m 20    

116 

Sitan spajajući materijal kao što su fazonski delovi, prirubnice, lukovi, 
kolena, disugas, cevne hilzne za prolaz cevi kroz međuspratne 
konstrukcije, kudelja, teflon i izrada čvrstih i vodećih oslonaca, obujmica za 
pričvršćivanje cevi.  
 

пауш 1 
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117 
Elastično armirana creva za priključivanje FC aparata na cevnu mrežu 
Ø26,9x2,3 l=0.5m povrat i razvod (par) 
 

компл 20 
 

 

 

118 

Sabirnik i razdelnik hladne i tople vode izradjeni od crnih cevi sa potrebnim 
brojem priključaka, sledecih dimenzija: 
DN100 x 1000  
 kompl 1 

 

 

 

119 
Čišćenje cevne mreže i čeličnih profila. Antikorozivna zaštita očišćenih 
cevovoda (miniziranje) u dva sloja.  
 m

2
 70 

 

 

 

120 
Plastične PPr cevi za odvod kondenzata sa fazonskim komadima. 
DN25 m 200 

 
 

 

121 

Izolacija cevovoda hladne vode i rastvora voda/glikol izolacijom na bazi 
sintetičkog kaučuka sa parnom branom debljine 13 mm. Izolacija mora da 
bude samogasiva klasa A1. Uz izolaciju isporučuje se i kompletan 
materijal za postavljanje iste (lepak i trake).  
   

 

 

 

121.1 DN 20-Ø 26,9x2,65 m 100    

121.2 DN 25-Ø 33,7x2,35 m 42    

121.3 DN 32-Ø 42,4x2,6 m 30    

121.4 DN 40-Ø 48,3x2,6 m 54    

121.5 DN 50-Ø 60,3x2,9 m 60    

121.6 DN 65-Ø 76,1x2,9 m 20    

122 
Obloga izolacije spoljnog cevovoda hladne vode i rastvora voda/glikol od 
Al lima.  
 m2 3 
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Понуђач 

 

                                                                                          ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 

Etilen glikol za punjenje sistema rashladnog postrojenja. Glikol se 
isporučuje u koncentraciji 100% pa se razblaživanjem sa vodom formira 
koncentracija 35% i puni sistem 
 lit 150 

 

 

 

 Укупно Гасне инсталације и друга опрема      

а 
Збир свих радова у фази два исказан без ПДВ-а у динарима 
  

б 
Износ пдв-а за збир свих радова у фази 2 у динарима 
   

ц 
Збир свих радова у фази два исказан са урачунатим  ПДВ-ом у динарима 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

 

 

 

 

 Понуђач 

 

                                                                                          ______________________ 

 

 

 

 

а 
Збир свих радова у фази 1 и 2 исказан без ПДВ-а у динарима 
  

б 
Износ пдв-а за збир свих радова у фази 1 и 2 у динарима 
   

ц 
Збир свих радова у фази 1 и 2 исказан са урачунатим  ПДВ-ом у динарима 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

У циљу упознавања са локацијом и условима извођења радова као и упознавања са 

процедурама наручиоца за улазак радника, возила и опреме у пословне просторије наручиоца, 

заинтересована лица су обавезна да на основу оствареног увида и обиласка локације формирају 

вредност своје понуде посебно у делу гарантног рока и рока извршења као и обавезе израде 

пројекта изведеног стања који су наручиоцу посебно значајни. Конкурсна документација  садржи 

техничку документацију и планове које ће наручилац презентовати заинтересованим понуђачима 

приликом обиласка локације дана 07.07.2020. године у 12 часова. Пријаве за обилазак локације 

достављају се на меморандуму понуђача са јасно назначеном овлашћеном особом из фирме 

понуђача задуженом да врши обилазак локације до дана 06.07.2020. године на контакт маил  

finansije@zavodki.org.rs, до 12 часова.. Понуђач је дужан да приликом извођења радова омогући 

несметано пролажење грађана те да деонице на којима се ради доведе у првобитно стање након 

завршетка радова. Како би понуђачи сагледали све специфичности ефикасног и квалитетног 

извршења предмета ове јавне набавке Наручилац ће организовати обилазак локација дана 

07.07.2020. године у 12 часова са местом састанка у пословној згради са првом групом 

заинтересованих лица од 12:00 часова, евентуално друга група биће заказана са почетком од 14 

часова истог дана где ће се заинтересованим лицима ставити на увид пројекти, дозволе за извођење 

радова и друга техничка документација, након тога ће у пратњи чланова комисије наручиоца 

извршити обилазак саме локације за извођење радова. Превоз за обилазак објеката је у режији 

заинтересованог лица. Представник заинтересованог лица који обилази локацију биће у обавези да 

достави писано овлашћење законског заступника понуђача, потписано на меморандуму фирме 

понуђача. Након обиласка локације овлашћени представник за праћење реализације уговора код 

Наручиоца ће потписати Образац потврде о извршеном обиласку локације (образац број 7) који се 

мора приложити у понуди заједно са свим другим обрасцима који чине конкурсну документацију. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.б

р 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 

75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 

4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

Ако се понуђач определи да не достави Изјаву 

за све обавезне услове или неке од њих, већ да 

поднесе докуметацију, испуњеност обавезних 

услова доказује се: 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним 

бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда; 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, 

 односно извод из одговарајућег регистра. 

2. 

Да он и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

ЗЈН); 

 

 

 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под 

редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, 

односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

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

преваре.Напомена: Уколико уверење Основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције 

за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, 

потребно је поред уверења Основног суда 

доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде и кривично 

дело примања мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за 

организовани криминал Вишег суда у 

Београду, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала 

(захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта законског 

заступника). Уколико понуђач има више 

зсконских заступника дужан је да достави доказ 

за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из 

казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 

да није осуђиван за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту 

пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 
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3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) ЗЈН); 

 

 

 

 

 

 

 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним 

бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства 

финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду 

надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

4) Чл. 75. ст. 2 ЗЈН, услов под редним бројем 

4. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова - Доказ: 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне 

документације), којом понуђач под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. став 2. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном документацијом 

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност 

додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 1.1 Извештај о бонитету Центра за бонитет 

(Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне 

регистре, који мора да садржи: статусне податке 

понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха 

за претходне три обрачунске године, показатеље 

за оцену бонитета за претходне три обрачунске 

године (2017, 2018 и 2019). Уколико Извештај о 

бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) 

не садржи податке за 2019. годину, доставити 

Биланс стања и Биланс успеха за 2019. годину. 

 

1.2.Потврда Нардоне банке Србије да понуђач 

није био у блокади у претходних 12 месеци од 

 

 

 

1.1.Да понуђач има остварени пословни 

приход у последње три године (2017, 2018, 

2019) за које су достављени подаци већи од 

50.000.000 ,00   динара  

 

 

1.2.Да понуђач у претходних 12 месеци од 

дана објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу УЈН није имао блокаде 

текућих рачуна 
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дана објављивања позива за подношење понуда 

на Порталу јавних набавки. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 2.1. и 2.2. Потврде наручилаца о 

реализацији закључених уговора могу бити на у 

слободној форми или издате од стране других 

наручилаца на њиховим обрасцима, при чему 

све потврде морају имати све тражене елементе 

и то:  

- назив и адресу наручиоца,  

- назив и седиште понуђача,  

-  облик наступања за радове за које се 

издаје Потврда, 

- изјава да су радови за потребе тог 

наручиоца извршени квалитетно и у 

уговореном року,  

- врста радова,  

- вредност изведених радова,  

- број и датум уговора,  

- контакт особа наручиоца и телефон, 

- потпис овлашћеног лица наручиоца. 

Уз потврду Наручиоца доставити:Копија 

уговора о извршењу радова и копија прве и 

последње стране окончане ситуације са 

видљивим потписима стручног надзора из које 

ће се видети вредност и врсте изведених 

радова. 

 

2.3. Фотокопије важећих сертификата издати на 

име понуђача и потврда сертификационе куће о 

надзорној провери  за ISO 9001, систем 

менаџмента квалитетом, ISO 14001- заштита 

животне средине, ISO 45001 - систем 

менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, 

ISO 27001 – систем менаџмента безбедности, 

ISO 50001 - стандард за систем менаџмента 

енергијом, ISO 22301 - менаџмент 

континуитета пословања организације, ISO 

22320 - менаџмент ванредним ситуацијама-

захтеви за одговор на инцидент, ISO 31000 - 

менаџмент управљања ризиком, 

-За Excellent SME фотокопија сертификата 

издатог од Привредне коморе Србије на име 

понуђача.  

 

 

 

2.1. Да је понуђач у претходне три године од 

дана објаве Позива на Порталу јавних набавки 

реализовао уговорe у укупној вредности од 

најмање 50.000.000,00  динара без пореза на 

додату вредност, а који се односе на извођење 

грађевинских и грађевинско занатских радова 

и инсталатерских радова (водовод, 

канализација, електроинсталације, инсталације 

грејања) на реконструкцији, адаптацији, 

санацији, изградњи или доградњи објеката 

јавне намене. 

2.2. Да је понуђач у претходне три године од 

дана објаве Позива на Порталу јавних 

набавки реализовао минимално два 

уговора у минималном износу од укупно 

25.000.000,00 динара без пореза на 

додатну вредност, а који се односе на 

извођење грађевинских, грађевинско 

занатских радова на реконструкцији или 

адаптацији или санацији или изградњи 

или доградњи објеката лабораторије. 

 

2.3. Понуђач мора имати уређено пословање у 

складу са одредбама следећих важећих 

стандарда и то: 

ISO 9001, систем менаџмента квалитетом, 

ISO 14001- заштита животне средине, ISO 

45001 - систем менаџмента безбедношћу 

и здрављем на раду, ISO 27001 – систем 

менаџмента безбедности, ISO 50001 - 

стандард за систем менаџмента 

енергијом, ISO 22301 - менаџмент 

континуитета пословања организације, 

ISO 22320 - менаџмент ванредним 

ситуацијама-захтеви за одговор на 

инцидент, ISO 31000 - менаџмент 

управљања ризиком и Excellent SME 

сертификат издат од Привредне коморе 

Србије. 
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3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

3.1. За опрему набављену до краја године која 

претходи години у којој се спроводи јавна 

набавка, пописна листа или аналитичка картица 

основних средстава на којим ће видно бити 

означена тражена техничка опрема. Пописна 

листа мора бити са последњим датумом у 

години која претходи години у којој се јавна 

набавка спроводи, потписана од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

б) за средства набављена у години у којој се 

јавна набавка спроводи – рачун и  

отпремница; 

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу 

са пописном листом закуподавца; 

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о 

лизингу. 

ђ) за камионе и друга возила код којих постоји 

законска обавеза регистрације без обзира на 

основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– 

копије саобраћајних дозвола (фотокопије и 

испис из читача) и полисе осигурања важеће на 

дан отварања; 

Наручилац задржава право да од 

понуђача накнадно захтева доставу оригинала 

или оверене фотокопије уговора на увид.  

3.1. Понуђач мора да располаже (по 

основу власништва, закупа, лизинга) опремом 

за извођење следећих радова: земљаних 

радова, радова на отклањању шута, зидарских 

радова, грађевинско-занатских радова, 

инсталатерских радова и других радова који се 

изводе у оквиру предмета јавне набавке. 

Минимално захтевана опрема којом понуђач 

мора да располаже:  

-Комион– „Кипер кран са дизалицом“ -2 ком. 

- Лако доставно возило- 1ком. 

-Конзолна дизалица – „врабац“ носивости мин 

500кг -1 ком. 

- Багер носивости 3.5t- 1 ком.  
- Мини багер - 1 ком. 

- Скела 700м2  

 

 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 4. а) обавештење о поднетој пореској пријави 

ППП-ПД, извод из појединачне пореске 

пријаве за порез и доприносе по одбитку, а 

којим понуђач доказује да располаже са 

потребним бројем извршилаца за месец мај, 

или јун оверену потписом овлашћеног лица 

понуђача.  

б) за носиоце лиценци фотокопије личних 

лиценци која се мора оверити његовим 

потписом и М-А образац у складу са законом 

о раду односно законом о доприносима за 

обавезно социјално осигурање. Уколико 

носилац лиценце није у сталном радном односу 

код понуђача, доказ о радном ангажовању - 

фотокопија уговора о делу / уговора о 

обављању привремених и повремених послова 

или другог уговора о радном ангажовању у 

складу са законом о раду односно законом о 

 

 

4.- Понуђач мора да располаже потребним 

бројем и квалификацијама извршилаца за све 

време извршења уговора о јавној набавци и то: 

- најмање 40 извршилаца,  

- најмање 2 дипломирана инжењера који 

поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 400 или 401 или 410 или 

411 или 800-који ће решењем бити именован 

за одговорног извођача радова у предметној 

јавној набавци 

- најмање 1 дипломирани инжењер који 

поседује важећу лиценцу Инжењерске коморе 

Србије, и то: лиценцу 430-који ће решењем 

бити именован за одговорног извођача радова 

у предметној јавној набавци 

- најмање 1 дипломирана инжењер који 

поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе 
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Србије, и то: лиценцу 450 који ће решењем 

бити именован за одговорног извођача радова 

у предметној јавној набавци  

- најмање 1 лице за безбедност и здравље 

на раду са положеним стручним испитом 

 

доприносима за обавезно социјално осигурање) 

са датумом закључења најкасније у месецу који 

претходи месецу објаве позива за подношење 

понуда. 

в) за лице за безбедност и здравље на 

раду доставити доказ о радном статусу уколико 

је код понуђача запослен на неодређено време – 

фотокопија уговора о раду и М-А образац, 

фотокопију потребне  лиценце-уверења. 

Уколико лице за безбедност и здравље на раду 

није у сталном радном односу код понуђача, 

доказ о радном ангажовању - фотокопија 

уговора о делу / уговора о обављању 

привремених и повремених послова или другог 

уговора о радном ангажовању и одговарајући М 

образац у складу са законом о раду односно 

законом о доприносима за обавезно социјално 

осигурање) са датумом закључења најкасније у 

месецу који претходи месецу објаве позива за 

подношење понуда. 

 
 

 
НАПОМЕНА: 
Уколико понуђач подноси понуду самостално или са подизвођачем, неопходно је да понуђач 
самостално испуни додатне услове и достави доказе.   

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду потребно је да група понуђача 

кумулативно/заједнички испуни додатне услове и  достави доказе. 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. понуђач доказује 

достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом.  

Ако се понуђач определи да не достави Изјаву за све обавезне услове или неке од њих, 

већ да поднесе докуметацију, испуњеност обавезних услова доказује се: 

1.Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда; 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

2. Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 

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

примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда 

доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани 

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

неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник 

понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од 

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 
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према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

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

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

пребивалишта). 

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

3.Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова - Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације. 

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

Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова  - Доказ: 

 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 

поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 

подизвођача и оверену печатом или да достави Доказе о испуњавању обавезних услова из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају 

заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), 

мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом или да достави Доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) ЗЈН. 

 

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

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

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

документује на прописани начин. 
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 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих 

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

не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Докази које ће наручилац захтевати су побројани у табели. 

 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, и то:  

 Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који 

води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 

интернет стреници Агенције за привредне регистре - www.apr.gov.rs) 

 

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

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

електронски документ. 

 

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

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

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

надлежним органом те државе. 

 

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

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

државе. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 

понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за извршење предметних радова. 

 

 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

најнижу понуђену цену и исти рок за завршетак радова. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће 

извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења 

путем жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 

наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6); 

7) Модел Уговора (Поглавље VII) 

8) Образац потврде о извршеном обиласку локације образац 7 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за отворен поступак јавне набавке радова 

број 03/2020 
 

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: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

2) Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је 

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

подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3) Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају 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 понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈН 03/2020 – радови на објекту лабораторије за 

микробиологију 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања до 45 дана од дана 

достављања потписане ситуације 

Аванс максимално 30% 

 

Рок важења понуде Понуђач је дужан да у 

понуди назначи Рок важења понуде.   

Уписати рок важења понуде ___________ 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 

дана од дана отварања понуда 

 

Рок завршетка радова максимално 150 

дана од дана увођења понуђача у посао 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Датум                    Понуђач 
     

_____________________________   ________________________________ 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 

понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац 

понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  
 

за отворен поступак јавне набавке радова број 03/2020– радови на објекту лабораторије за 

микробиологију 
 

 

УКУПНА ЦЕНА (динара без ПДВ-а):   
 

 

УКУПНА ЦЕНА (динара са ПДВ-ом):   
 

 

РОК извршења радова 
 

 

                 Датум                                                                                                        Понуђач 

           

 __________________________                                   ___________________________________ 
 

Напомене: Образац структуре понуђене цене, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, 

чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 

групе који ће попунити, потписати образац понуде. 
 

Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни је конкурсне документације, а 

који је сачињен у складу са овим упутством. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у 

динарима. Образац Структура цене се доставља као саставни део понуде и истовремено са 

понудом.  

Образац Структура понуђене цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима (али не 

графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних 

карактеристика. 
 

Датум:  Потпис понуђача 

   

 

НАПОМЕНА:Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац 

попуњава, потписује овлашћено лице Понуђача.Уколико понуду подноси група понуђача, 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица овлашћеног члана из групе 

понуђача и оверена печатима. 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум:  Потпис понуђача 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном  

поступку јавне набавке радови на објекту лабораторије за микробиологију бр. 3/2020, поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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) ЗЈН. 

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 5) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у у 

отвореном  поступку јавне набавке радови на објекту лабораторије за микробиологију бр. 

3/2020 испуњава све услове из чл. 75. односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН); 
 

Место:_____________                                                                Понуђач: 

Датум:_____________                                                 _____________________ 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе понуђача 

изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове 

испуњавају заједно. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у у 

отвореном  поступку јавне набавке радови на објекту лабораторије за микробиологију бр. 

3/2020, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 

75. ст. 2. ЗЈН). 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                                   _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  
Модел уговора представља основ за одређивање клаузула уговора који ће бити закључен са најповољнијим 

понуђачем. Исти ће бити модификован у складу са прихваћеном Понудом и у том смислу ће бити накнадно 

дорађене одређене клаузуле којима ће се регулисати тражени услови из позива за подношење понуде и 

Конкурсне документације. Уколико Понуђач наступа са групом понуђача у заједничкој понуди, Модел 

уговора попуњава овлашћени представник групе понуђача. У случају подношења заједничке понуде, односно 

понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. Предметни модел уговора је саставни део конкурсне документације, који понуђач попуњава у 

складу са својом понудом, оверава потписом, чиме потврђује да прихвата елементе из модела уговора.  

 

УГОВОР  
О извршењу прве и друге фазе радова на објекту лабораторије за микробиологијуу отвореном 

поступку јавне набавке  бр. 3/2020 
 

Закључен дана ________ 2020. године између: 

 

 

Закључен у Кикинди између уговорних страна:  

1. ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА, ул. Краља Петра I, број 70, 23300 Кикинда, 

ПИБ:100579705, МБ:08561834, кога заступа директор др Сандра Радловић (у даљем тексту: Купац) 

и 

2. ____________________________ из ____________________, __________________ број 

___________ (фирма - назив и седиште), ПИБ: _________________, МБ: _______________, кога 

заступа __________________________________________________ (у даљем тексту:Извршилац ). 
 

Уговорне стране констатују: 

 

да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15),  спровео отворени поступак јавне набавке радова прве и друге фазе радова на објекту 

лабораторије за микробиологију у отвореном поступку јавне набавке  бр. 3/2020 у свему према 

Техничким условима и захтевима конкурсне документације у складу са дозволом број ROP-KIK-

19463-CPI-4/2019 од дана 13.12.2019. године коју је издала Градска управа града Кикинда, 

Секретаријат за развој и управљање инвестицијама. 
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- да је Извршилац _______________________________ доставио понуду број _____ од 

__________ године, те да је саставни део овог уговора прилог 1 (образац података о 

понуђачу/конзорцијуму и подизвођачима); 

- да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким условима и захтевима из конкурсне 

документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог Уговора (Прилог 2 овог 

Уговора, образац понуде, структуре цене и техничких спецификација), 

- да је Наручилац на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр.****** од 

************ године изабрао Извршиоца за извршење радова која су предмет овог Уговора. 

-   да је група понуђача доставила правни акт о заједничком извршењу набавке број __________, 

којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење набавке, 

- да је Испoручилац делимично извршење набавке поверио подизвођачу/има: 

______________________________, из ________________, улица ___________________ бр. 

______, кога заступа директор _____________________ (попуњава се само у случају понуде са 

подизвођачем/има; навести све подизвођаче којима је поверено делимично извршење набавке)   

 

Предмет Уговора 

Члан 1. 

 

       Предмет овог Уговора је извођење радова прве и друге фазе радова на објекту лабораторије 

за микробиологијуу отвореном поступку јавне набавке  бр. 3/2020 (у даљем тексту: радови), у 

свему према понуди Извршиоца број .......................... од .............................. године  (Прилог 1. 

уговора) конкурсној документацији Наручиоца и обрасцима структуре цена (Прилог 2. уговора), а у 

складу са дозволом број ROP-KIK-19463-CPI-4/2019 од дана 13.12.2019. године коју је издала Градска 

управа града Кикинда, Секретаријат за развој и управљање инвестицијама. 
 

Цена 

Члан 2. 

          Уговорене цене из Обрасца структуре цена су фиксне до краја важења уговора. У цену је 

урачунат потрошни материјал, као и потребан алат и опрема потребна за извршење радова. 

          Уговорена вредност износи ______________ динара без ПДВ-а односно ______________ 

динара са ПДВ-ом. 

Уговорени износ цене може бити умањен уколико се записником о примопредаји радова 

канстатује од стране овлашћеног лица наручиоца задуженог за праћење реализације уговора да 

нису извршене све уговорене количине радова наведене у предмеру и предрачуну радова (образац 

структуре цена). 
 

Начин плаћања 
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Члан 3. 

           Наручилац се обавезује да плаћање уговорене цене врши по ситуацијама у року до 45 дана 

од пријема рачуна и потписаних привремених ситуација и окончане ситуације, без истакнутих 

примедби лица које врши екстерни стручни надзор, као и потписаног записника о примопредаји 

радова на које се конкретна ситуација односи без примедби екстерног стручног надзора и 

овлашћеног службеника наручиоца задуженог за праћење реализације уговора. Окончана 

ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.  

 Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да фактуре које предаје на наплату региструје у 

централном регистру фактура (ЦРФ) у складу са изменама прописа који уређују плаћање 

наручилаца буџетских корисника. 

         Уколико фактура није регистрована у ЦРФ, иста се не може измирити и неће бити плаћена 

         Плаћање ће бити вршено на рачун Извршиоца број _______________________ који се води 

код _______________________ (Назив банке). 

          
 

 

Авансно плаћање 

Члан 4. 

       Извршилац је својом понудом истакао захтев за исплату аванаса у износу од _________ 

(максимално 30% вредности уговора без ПДВ-а) од укупне уговорене цене, у року од 45 дана од 

дана пријема авансног предрачуна, уз достављање следеће документације: 

- предрачуна у износу аванса; 

- банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања. 

 

Средства финансијског обезбеђења 

Члан 5. 

           Извођач радова се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног 

плаћања најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног 

плаћања издаје се у висини аванса, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за 

завршетак радова, у корист Наручиоца. Вредност ове гаранције смањује се онако како се буде 

правдао износ исплаћеног аванса – пропорционално кроз вредности издатих ситуација. 

 Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања мора се продужити. 

 Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) 

дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 
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10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

(тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак 

рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана 

за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.  

 Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без 

ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.  

Уколико се понуда поднела као заједничка понуда, средства финансијског обезбеђења 

дужан је да достави именовани носилац посла у групи понуђача који је и овлашћен за 

потписивање уговора. 
 

 

Место, начин и рок извршења и гарантни рок 

 

Члан 6. 

              Понуда мора мора бити изражена на паритету ул. Краља Петра I, број 70, 23300 Кикинда, 

објеат лабораторије наручиоца. 

             Понуђач је дужан да уговорене позиције радова изврши у року од ________ дана ( 

максимално 150 дана) од дана увођења извршиоца у посао. 

           Гарантни рок за изведене радове и за уграђена добра је _______ година (не може бити краћи 

од 2 године нити дужи од 4 године) од дана потписивања Записника о примопредаји радова.     

          Уз понуду извршилац доставља услове гаранције за уграђену опрему на меморандуму фирме 

извршиоца. Гаранција мора обухватати и гарантовати пуну функционалност опреме.  

Извршилац је дужан да: 

- обележи место рада, организује рад на градилишту на начин да се обезбеди потпуна 

безбедност и сигурност радова, лица на раду, пролазника и других лица, возила и суседних 

објеката и  јавних површина; 

  − да донесе решење о именовању свог руководиоца радова на градилишту; 

- да поступа у складу са налозима лица задуженог за праћење реализације уговора испред 

наручиоца, да уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу и исту на захтев представника 

наручиоца достави на увид у сваком моменту, 

− да лицима задуженим за праћење реализације уговора испред наручиоца и стручног 

надзора стави на располагање сву потребну документацију и обезбеди услове за уредно вршење 

надзора на градилишту као и да при извођењу радова поступа у складу са инструкцијама ових 

лица; 
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- приликом извођења радова, извршилац је дужан да примењује све потребне мере заштите у 

складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 

101/2005, 91/2015). Одговорност за све штетне последице непридржавања мера које прописује 

Закон о безбедности и здрављу на раду сноси искључиво извршилац. 

- извршилац радова одговоран је за сваку причињену штету трећим лицима или 

корисницима простора у пословној згради наручиоца насталу приликом извођења радова. 

- извршилац је дужан да на дневном нивоу градилиште одржава чистим и да шут и други 

грађевински отпад ажурно уклања, те да све јавне површине које користи за извођење радова, а 

које је оштетио у току радова доведе у првобитно стање, као и да не ремети саобраћај околним 

улицама. 

- Извршилац сам сноси одговорност за сву штету коју лица и имовина извршиоца претрпе 

на градилишту у периоду трајања извршења уговора. 

 
          
Измене уговора  

                                                                     Члан 7. 

Наручилац задржава право да након закључења уговора о јавној набавци. Уколико се за тим 

укаже потреба, може повећати уговорени обим предмета набавке, при чему укупна вредност 

повећања уговора не може бити већа од 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора 

изузев у случају записнички и на грађевинском дневнику констатованих вишкова радова 

дефинисаних чланом 115. став 3. ЗЈН. У овом случају поступиће се сходно члану 115. ЗЈН и ова 

промена биће евидентирана кроз сачињавање анекса првобитно закљученог уговор. 

Извршилац се обавезује да на образложени захтев захтев Наручиоца, изврши и додатне 

радове или вишкове радова по јединичним ценама наведеним у Обрасцу структуре цене, а што ће 

бити регулисано анексом Уговора. 
 

 

 

Рекламације 

                                                                      Члан 8. 

 

         Емаил адреса и број телефона лица за конктакт 

_________________________________________________________  коме Наручилац изражава 

рекламацију на извршене радове и монтирана добра, или пријављује хитне интервенције. 

         Наручилац задржава право рекламације на извршене радове (које може исказати записником 

о примопредаји радова или поднеском рекламације након потписивања записника).  Након пријема 

писане рекламације наручиоца понуђач је дужан да у року од _______ дана ( максимум 15 дана) од 
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достављене рекламације отклони истакнуте недостатке без наканде. Рок за поступање по 

реламацији тече од дана пријема рекламације. 
 

Уговорна казна 

                                                                     Члан 9. 

Уколико Извршилац не изврши уговорене обавезе у року и на уговорени начин, платиће 

Наручиоцу за сваки дан кашњења уговорну казну у висини од 0,02% од вредности уговора. 

Уколико износ уговорних казни пређе 500.000,00 динара уговор ће бити раскинут уз реализацију у 

целини достављеног средстава обезбеђења доброг извршења посла. 

 

                                                                     Члан 10. 

           Извршилац се обавезује да ће предметне радове извести према налозима и упутствима 

овлашћеног лица Наручиоца од свог материјала, у складу са правилима струке која се односи на 

конкретан посао, својим средствима и својом радном снагом којом располаже, и у свему према 

прихваћеној понуди из поступка јавне набавке. Током извођења радова, Извршилац је обавезан да 

радове извршава у складу са важећим законским прописима и стандардима који регулишу област 

грађевинарства, заштите на раду, противпожарних прописа и стандардима енергетске ефикасности. 

        Извршилац је непосредно и неограничено одговаран Наручиоцу за све штетне последице које 

својим радом по основу кривице причини објектима, опреми и средствима, запосленима 

Наручиоца или трећим лицима. 
 

Виша сила 

Члан 11. 

Вишом силом сматрају се догађаји који уследе након ступања овог Уговора на снагу, 

независно од воље уговорних страна, а који нису могли да буду предвиђени у време потписивања 

овог Уговора и који својим утицајем одлажу или спречавају извршење свих или једног дела 

уговорних обавеза. 

Дејство више силе одражава се на продужење рока извршења уговорених обавеза у трајању 

њеног дејства, укључујући разумно време потребно за припрему за наставакизвршења, а о чему 

(времену) ће се уговорне стране споразумети. 

Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања и на поуздан начин 

обавести другу уговорну страну о појави више силе, њеној природи, могућем трајању и 

последицама. Постојање више силе мора да буде документовано званичним документом 

надлежних органа власти и достављено другој уговорној страни поштом. 

На вишу силу не може се позивати уговорна страна која је запала у доцњу са испуњењем 

своје уговорне обавезе. 
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За време трајања више силе уговорне обавезе обеју страна мирују и неће се примењивати 

никакве санкције предвиђене овим уговором. 

Околности које отежавају или онемогућавају извршење уговора а које ни пажљива уговорна 

страна није могла избећи, нити је могла отклонити последице њиховог наступања, биће 

записнички констатоване од стране уговорних страна и третираће се као случајеви више силе који 

ослобађају од одговорности страну погођену овим околностима. 
 

 

Остале одредбе 

Члан 12. 

 

За сва питања која нису уређена овим Уговором примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 
 

Члан 13. 

 

Уговорна страна незадовољна испуњењем Уговорних обавеза друге уговорне стране, може 

захтевати раскид овог Уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила. 

Све евентуалне измене, допуне као и раскид овог Уговора, уговорне стране могу вршити 

искључиво у писаној форми, а овај Уговор се може раскинути у року од 10 дана од дана 

достављеног писменог обавештења о отказу другој уговорној страни. 

За евентуалне спорове проистекле из реализације овог Уговора, који не буду решени на 

начин из става 2. овог члана, надлежан је Привредни суд у Зрењанину. 
 

Члан 14. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 

страна и закључује се до извршења уговорених радова, а најдуже до 01.03.2021. године. 
 

Члан 15. 

Уговор је закључен у 6 (шест) истоветна примерака, од којих по 3 (три) примерка задржава 

свака страна за своје потребе. 
 

 

                 ИЗВРШИЛАЦ                                                                               НАРУЧИЛАЦ 
 
 

 

_______________________________                                                                                 ______________________________ 
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VIII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

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

на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

Документација мора бити спакована тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу, број телефона 

и е-мail адресу. 

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: Краља Петра I бр.70 23300 Кикинда, са назнаком: ,,Понуда за 

отворен поступак јавне набавке радова број 03/2020–радови на објекту лабораторије за 

микробиологију - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Време и место отварања понуда:  
Отварање понуда обавиће се у просторијама Завода за јавно Здравље Кикинда, Ул. Краља Петра I 

број 70 , 23300 Кикинда, дана 20.07.2020. године у 13:00 часова. 

Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који пре почетка 

отварања понуда, Комисији Наручиоца поднесу оверено пуномоћје за учешће у поступку отварања 

понуда. 

 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 20.07.2020. 

године до 12:00 часова. 

 

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

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико 

је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У 

потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

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

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
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Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи попуњен, оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 

(Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора (Поглавље VII); 

 Потврда о извршеном обиласку локације образац 8 

 II Врста, техничке каратеристике (спецификације), квалитет,количина и опис добара, радова 

или радова, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне радови и сл. 

 Све доказе о испуњавању додатних услова предвиђених овом конкурсном документацијом 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

који је одређен за подношење понуде. 

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

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Краља Петра I бр.70 23300 

Кикинда, са назнаком: 

„Измена понуде за отворен поступак јавне набавке радова број 03/2020–радови на објекту 

лабораторије за микробиологију - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за отворен поступак јавне набавке радова 03/2020–радови на објекту 

лабораторије за микробиологију - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за отворен поступак јавне набавке радова 03/2020–радови на објекту 

лабораторије за микробиологију - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за отворен поступак јавне набавке радова 03/2020–радови на 

објекту лабораторије за микробиологију - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу, број телефона 

и е-мail адресу. 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.  

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 (Образац 1 у поглављу VI), 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 (Образац 1 у 

поглављу VI) 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 у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац 6. у поглављу VI). 

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. 
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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. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

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

IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 

5. у поглављу VI). 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

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

Рок плаћања је 45 дана од дана.испостављања уредне ситуације потписане од стране стручног 

надзора и лица задуженог за праћење реализације уговора испред наручиоца. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до максималног износа од 30% уговорене цене без 

урачунатог ПДВ-а. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гарантни рок за изведене радове износи минимум 24 месеца од дана записничке примопредаје 

радова коју потписују представник Извршиоца радова, представник наручиоца и екстерно 

ангажован стручни надзор. 
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9.3. Захтев у погледу рока 

Рок почетка је одмах по позиву наручиоца за увођење у посао. 

Рок завршетка радова наведених у обе фазе је 150 дана од дана увођења понуђача у посао. 

Место испоруке – на адресу наручиоца: 

Краља Петра I бр. 70 23300 Кикинда. 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

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

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

 

9.5. Други захтеви  

Други захтеви за добра су дата у поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

(СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ РАДОВА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

РАДОВИ И СЛ. 

 

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

ПОНУДИ 

 

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

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

ЗЈН. 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним 

износом не мањим од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а и роком важности 60 дана од 

дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца наручилац. Поднета банкарска 
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гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 

месну надлежност за решавање спорова. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи 

у којој даје понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за 

трезор, а не преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења 

наплати у иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде 

изражен у динарима.  

 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:  

1) Понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; 

2) Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;  

3) Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла 

у складу са захтевима из конкурсне документције; 

4) Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у 

изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са 

важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.  

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са  

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у року који је 

за то одређен, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.  

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, обавезујућег карактера за банку, да ће у 

случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у висини аванса без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца. 

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи 

на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 

Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну набавку, 

имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних банака, 

те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. Потребно је 

да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.  

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање 

банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у 

случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини не мањој од 10% укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у конкурсној 
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документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину 

која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као 

гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје понуду за јавну 

набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не преко пословних 

банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у иностраној банци. 

Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у динарима.  

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да 

понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање 

грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини не мањој од  5% укупне 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока одређеног у 

конкурсној документацији. Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме 

имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу 

обавезу за банку, као гаранта. Потребно је да понуђач има нерезидентни рачун у земљи у којој даје 

понуду за јавну набавку, имајући у виду да Наручилац врши плаћања преко Управе за трезор, а не 

преко пословних банака, те нема могућност да средства финансијског обезбеђења наплати у 

иностраној банци. Потребно је да износ на средствима финансијског обезбеђења буде изражен у 

динарима.  

Уколико понуђач не достави тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива.  

Уколико се понуда подноси као заједничка понуда средства финансијског обезбеђења 

дужан је да достави именовани носилац посла у групи понуђача. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО 

ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

 

Увид прилико обилакса локације а понуђач коме буде додељен уговорће документацију преузети 

на потписивању уговора. 
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14. 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: finansije@zavodki.org.rs или факсом на броj: 0230/434-581 тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор 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 бр.03/2020”. 

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. ЗЈН, и то:  

- путем електронске поште на е-mail: finansije@zavodki.org.rs или поште на адресу ул. 

Краља Петра I број 70 23300 Кикинда, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници www.zavodki.org.rs; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева 

да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

15. 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. ЗЈН).  

mailto:finansije@zavodki.org.rs
http://www.zavodki.org.rs/
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Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 

(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени 

рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код 

понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

као неприхватљиву.  

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 

17. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД 

ИСТЕКА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ИЗ ЧЛАНА 149. 

ЗАКОНА, ОДНОСНО У СЛУЧАЈУ ИЗ ЧЛАНА 112.СТАВ 2. ЗАКОНА, У СЛУЧАЈУ  АКО ЈЕ 

ПОДНЕТА САМО ЈЕДНА ПОНУДА, УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЋЕ БИТИ 

ЗАКЉУЧЕН У РОКУ ОД НАЈДУЖЕ ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О 

ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Уговор о јaвној нaбaвци ће бити зaкључен сa понуђaчем којем је додељен уговор у року од 8 

(осам) дaнa од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa из члaнa 149. Зaконa.  

У случaју дa је поднетa сaмо једнa понудaНаручилац може зaкључити уговор пре истекa рокa зa 

подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa, у склaду сa члaном 112. стaв 2. тaчкa 5) Зaконa. 

Наручилац ће Уговор о јавној набавци достaви понуђaчу којем је додељен у року од 8 (осaм) дaнa 

од дaнa протекa рокa зa подношење Зaхтевa зa зaштиту прaвa или ће га у истом року позвати у 

просторије Наручиоца ради потписа. Понуђaч је дужaн дa потпише уговор и врати га Наручиоцу у 

року од 8 (осам) дана од дана пријема. Уколико Понуђач не поступи у датом року смaтрaће се да 

одустaје од понуде и може због тогa сносити све законом предвиђене последице.  

Ако понуђaч којем је додељен уговор одбије дa зaкључи уговор о јaвној нaбaвци, или га у 

остављеном року потписаног Наручиоцу не врати, Наручилац може дa зaкључи уговор сa првим 

следећим нaјповољнијим понуђaчем (члан 113. став 3. ЗЈН). Уколико је због методологије доделе 

пондерa потребно утврдити првог следећег нaјповољнијег понуђaчa, Наручилац ће поново из 

вршити стручну оцену понудa и донети одлуку о додели уговорa. 
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18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 

претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail 

finansije@zavodki.org.rs, факсом на број 0230/434-581 или препорученом пошиљком са 

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

против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН 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 и на својој интернет страници, 

најкасније у року од два 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 сматрати благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико 

је поднет најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 

додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за 

подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока 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.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
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2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак 

да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 

налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери 

чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Завод за јавно здравље Кикинда; јавна набавка ЈН 03/2020; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 

1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 

потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 

тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 

трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или  
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4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти) који имају отворен рачун код  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је 10 (десет) дана од јавног отварања 
понуда. 
Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
у року од три дана од дана доношења одлуке. 
 
20. ИЗМЕНА УГОВОРА 
 
У складу са чланом 115. Закона, након закључења уговора о јавној набавци, наручилац ће дозволити 
промену битног елемената уговора и то цене и рока завршетка радова, искључиво из разлога који су 
дефинисани у Моделу уговора. 
Извођач има право на промену цене и продужетак рока извршења посла у случају да касни са 
испуњењем уговора искључиво из неких од разлога који су предвиђени у Моделу уговора. 
У случају потребе да се измени цена или рок завршетка радова, наручилац ће донети Одлуку о 
измени уговора, у смислу члана 115. Закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ КИКИНДА 

23300 КИКИНДА ул. Краља Петра 1 бр.70 

централа: 0230/421-102  

директор: 0230/434-416 

фаx 0230/434-581 

Web: www.zavodki.org.rs 

E-mail : info@zavodki.org.rs 
Матични број: 08561834, 

Подрачун: 840-232661-60, 840-232667-42 

ПИБ: 100579705 

                                                                                                                              

                                                 страна 80 од 80 

 

 
 

 

 

 

Коришћење, штампање или умножавање овог документа без сагласности ЗЗЈЗ је забрањено 

ЗЗЈЗ-ОБ-036 01/03                                                                                                    18.06.2020. 

(ОБРАЗАЦ 7) 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

Заинтересовани понуђач, _________________________________________________  

___________________________________________________________________________(навести 

пун назив и адресу фирме, матични број и ПИБ) је по извршеној најави дана __________.2020. 

године, коју је наручилац примио на e-mail: finansije@zavodki.org.rsдана (или преко писарнице) 

_______________, извршио обилазак локација из техничког дела предметне конкурсне 

документције дана _____________ године у времену од  ____ часова до _____ часова. Обиласку је 

у име заинтересованог понуђача присуствовао 

____________________________________________________ (име и презиме представника, 

заинтересованог лица). 

 

Приликом обиласка представник заинтересованог понуђача се детаљно упознао са условима за 

извођење предметних радова и сагледао све посебне захтеве појединачних локација из техничких 

спецификација и техничке документације наручиоца по којој је издата дозвола у јавној набавци 

радова број 03/2020 прве и друге фазе радова на објекту лабораторије за микробиологију. 

 

 

У _________________, дана ________.2020.г. 

 

 

Потпис овлашћеног лица 

понуђача:  

     Потпис члана комисије 

наручиоца: 

   

   

 

 

Напомена: Обилазак објеката је обавеза сваког потенцијалног понуђача који жели да учествује у 

поступку јавне набавке, а извршени обилазак ће потврдити овлашћено лице наручиоца 

потписивањем овог обрасца у случају подношења заједничке понуде потребно је да обилазак обаве 

сви чланови заједничке понуде и сви подизвођачи.  
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