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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац  

Адреса: Алексинац, улица Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац 

Интернет страница: www.gcjelenac.com 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јанве набавке мале вредности. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број 18/18 су радови – II фаза реконструкције и 

адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица 

 

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

 

5. Контакт:  
Лице за контакт: Милан Матејић - службеник за јавне набавке 

Електронска пошта: javne.nabavke@gcjelenac.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број 18/18 су радови – II фаза реконструкције и 

адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица 

 
2. Назив и ознака из општег речника набавки 

45000000 - грађевински радови  
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III ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

Све цене изразити у РСД без ПДВ. Понуђачи који нису у систему ПДВ-а, приказују само 

једну цену. 

Максимални рок за завршетак радова износи 35 (тридесетпет) календарских дана од 

дана увођења у посао. 

Обилазак локације је обавезан за све понуђаче. Потврда о обиласку локације оверена од 

овлашћеног представника наручиоца је обавезни део понуде. Представници понуђача су 

обавезни да најаве обилазак локације најкасније дан раније од предвиђеног дана за 

обилазак локације. Последњег дана рока за подношење понуде није дозвољено 

реализовати обилазак локације. 

 

 А. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ       

             

 

 

 ОПИС РАДОВА   

 

КОЛ.  ЦЕ

НА

/Ј.

М 

 УК

УП

НА 

ЦЕ

НА 

             

 II  ZEMLJANI RADOVI       

 1 Nabavka, dovoz materijala i izrada tampona od 

šljunka ispod platoa na sevrozapadnoj strani u debljini 

d=10cm. Pozicijom je obuhvaćeno planiranje i 

valjanje terena sa eventualnim odvozom ili dovozom 

potrebnog materijala. Obračun po m2. 

m2 74,75 x  = 

  Ukupno zemljani radovi:       

             

 III   ZIDARSKI RADOVI       

 1 Zidanje ziova d=12cm od giter bloka u produžnom 

malteru sa potrebnim serklažima u visini vrata. 

Obračun po m2. 

m2 51,91 x  = 

 2 Malterisanje unutrašnjih zidova i plafona u 

magacinima 

u dva sloja produžnim malterom razmere 1:3:9 sa 

predhodnim špricanjem površina cementnim mlekom. 

u cenu je uračunata potrebna skela. Pozicijom je 

predviđena i obrada špaletni, s tim sto se površina 

otvora za prozore i vrata do 3m2 ne odbija. Obračun 

po m2. 

m2 478,06 x  = 

  Ukupno zidarski radovi       

             

 IV   BET. I ARM. BETONSKI RADOVI       

 1 Betoniranje podova u prizemlju d=10cm MB 30. U 

cenu uračunati i potrebnu armaturu MA Q131 . 

Betonirati podove u hodniku, čajnoj kuhinji, portirnici, 

sanitarijama i ostavi uz portirnicu. Obračun po m2. 

m2 117,77 x  = 

 2 Betoniranje platoa d=15cm MB 30. U cenu uračunati i 

potrebnu armaturu MA Q131 . Obračun po m2. 

m2 24,75 x  = 
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 3 Izrada cementne košulјice oplemenjenu polimernim 

vezivima (fiber vlakna) d=4cm. Obračun po m3. 

m2 67,29 x  = 

  Ukupno betonski  radovi       

             

 VI  IZOLATERSKI RADOVI       

 1 Nabavka materijala i izrada horizontalne 

hidroizolacije na bazi cementnih premaza. Obračun po 

m2. 

m2 67,29 x  = 

 2 Nabavka materijala i izrada vertikalne hidroizolacije 

kondorom d=3mm sa potrebnim varenjem i 

premazima bitulitom na severoistočnoj strani objekta. 

Pozicijom je obuhvaćeno i nasipanje šljunom između 

objekta  i parapeta postojeće ograde. Obračun po m2. 

m2 15,20 x  = 

 3 Nabavka        materijala        i        izrada 

termoizolacije poda prizemlјa, pločama     od 

tvrdopresovanog stirodura d=2 cm , preko kojih 

postaviti PVC foliju. Obračun po m2 kompletne 

pozicije.  

m2 67,29 x  = 

  Ukupno izolaterski radovi       

             

             

 XII KERAMIČARSKI RADOVI       

 1 Popločavanje podova keramičkim pločicama  I klase 

po izboru investitora. Pločice polagati u cementnom 

malteru ili na lepku za pločice i to na otvorenu fugu 2 

cm. Obračun po m2. 

m2 67,29 x  = 

 2 Izrada sokle u prostorijama obloženim keramičkim 

pločama, visina sokle je 8-10 cm. 

m1 147,96 x  = 

  Ukupno keramičarski radovi       

             

 Рекапитулација:       

 ИИ  ЗЕМЉАНИ РАДОВИ         =  

 ИИИ   ЗИДАРСКИ РАДОВИ         =  

 ИВ   БЕТ. И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ         =  

 ВИ  ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ         =  

 XИИ КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ         =  

                         

 УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ         =  

         цена је без 

ПДВ-а 
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Б. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН  ЕЛЕКТРИЧНИХ  ИНСТАЛАЦИЈА   

      

р.б Назив позиције ј.м. кол. јед. цена укупно 

без пдв 

      

            

A.     NAPOJNI  

VODOVI: 

          

1 Nabavka, postavljanje i 

povezivanje instalacionog 

kabla N2XH-J-

3x1,5mm²,1kV,Cu za  

osvetljenje objekta, koji se 

postavlja  u zidu ispod 

maltera. Instalacioni kablovi 

za osvetljenje napajaju se iz  

razvodnog ormana (R.O.)u  

objektu. Prosečna dužina 

instalacionih kablova za 

osvetljenje po normativu je 

oko10m, što sa postavljanjem i 

povezivanjem na oba kraja 

iznosi:   

kom. 35     

2 Nabavka, postavljanje i 

povezivanje instalacionog 

kabla N2XH-J-

3x1,5mm²,1kV,Cu za  

napajanje PANIK rasvete, koji 

se postavlja  u zidu ispod 

maltera. Instalacioni kablovi 

za osvetljenje napajaju se iz  

razvodnog ormana (R.O.)u  

objektu. Prosečna dužina 

instalacionih kablova za 

osvetljenje po normativu je 

oko10m, što sa postavljanjem i 

povezivanjem na oba kraja 

iznosi:   

kom. 7     
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3 Nabavka,  postavljanje i 

povezivanje instalacionog 

kabla PP-Y-3x2,5mm²,1kV,Cu 

za monofazne priključnice u  

objektu, koji se postavlja  u 

zidu ispod maltera. 

Instalacioni kabli se napajaju 

iz  razvodnog ormana (R.O.) 

postavljenog u prizemlju 

objekta. Prosečna dužina 

instalacionih kablova za 

monofazne priključnice po 

normativu je oko 12m, što sa 

postavljanjem i povezivanjem 

ukupno iznosi:   

kom. 11     

4 Nabavka, postavljanje i 

povezivanje instalacionog 

kabla N2XH-J-

3x1,5mm²,1kV,Cu za  

napajanje PPC centrale i PPC 

truba u objektu, koji se 

postavlja  u zidu ispod 

maltera. Instalacioni kablovi 

se  napajaju iz  razvodnog 

ormana (R.O.)u  objektu. 

Prosečna dužina instalacionih 

kablova  normativu je 

oko10m, što sa postavljanjem i 

povezivanjem na oba kraja 

iznosi:   

kom. 3     

A.        NAPOJNI  VODOVI  

UKUPNO: 

        

      

B.    RAZVODNI 

ORMAN : 

          

1 Nabavka, isporuka, montaža i 

šemiranje razvodnog ormana 

(R.O.) od dva puta 

dekaptiranog lima za potrebe 

instalacije  objekta, koja se 

montira na zidu i određenoj 

visini  prema rasporedu datom 

u prilogu grafičke 

dokumentacije.  Pozicija 

obuhvata postavljanje i 

povezivanje kompletne 

predviđene opreme u 

razvodnom ormanu, što 

ukupno iznosi:  
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   - automatski osigurači tip: 

"B10A"  1pol.            kom.5 

 - automatski osigurači tip: 

"B16A  1pol.              kom.8 

 - kombinovani NS prekidač 

NS 40/100A              kom.1  

 

 

    

    

        

  NAPOMENA: Ovom 

pozicijom je obuhvaćen sav 

potreban vezni materijal i 

ostali sitan materijal sa 

povezivanjem na instalaciju. U 

razvodnoj potabli predvideti 

20% rezerve za mogućnost 

proširenja.     

kom. 1     

B.       RAZVODNI  ORMAN   

UKUPNO: 

        

      

C. SVETILJKE         

1 Isporuka, postavljanje i 

povezivanje nadgradnih 

svetiljki ekvivalentnih tipu:"3F 

Linda 2x36W, IP65", 

proizvodnje: "Petridis"- 

Grčka.. Svetiljke se montiraju 

na plafonu u magacinu po 

rasporedu datom u prilogu 

grafičke dokumentacije a 

povezane su instalacionim 

kablom N2XH-J-3x1,5mm², 

1kV,Cu, koji se postavlja u 

zidu ispod maltera. Pozicija 

obuhvata kompletno 

postavljanje i povezivanje 

svetiljki što ukupno iznosi:  

kom 18     

2 Isporuka, postavljanje i 

povezivanje plafonskih 

svetiljki ekvivalentnih 

tipu:"364 P2M -2x36W, IP20", 

proizvodnje: "Petridis"- Grčka,  

sa paraboličnim rasterom. 

Svetiljke se montiraju na 

plafonu u celom objektu po 

rasporedu datom u prilogu 

grafičke dokumentacije a 

povezane su instalacionim 

kablom N2XH-Y-3x1,5mm², 

1kV,Cu, koji se postavlja u 

zidu ispod maltera. Pozicija 

obuhvata kompletno 

postavljanje i povezivanje 

svetiljki što ukupno iznosi:  

kom 1     
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3 Isporuka, postavljanje i 

povezivanje nagradnih 

svetiljki ekvivalentnih 

tipu:"364 P2M -4x18W, IP20", 

proizvodnje: "Petridis"- Grčka,  

saparaboličnim rasterom. 

Svetiljke se montiraju na 

plafonu u celom objektu po 

rasporedu datom u prilogu 

grafičke dokumentacije a 

povezane su instalacionim 

kablom N2XH-J-x1,5mm², 

1kV,Cu, koji se postavlja u 

zidu ispod maltera. Pozicija 

obuhvata kompletno 

postavljanje i povezivanje 

svetiljki što ukupno iznosi:  

kom 5     

4 Isporuka, postavljanje i 

povezivanje plafonske 

svetiljke ekvivalentne 

tipu:"CIRCLIGHT CL 2x18W, 

IP54", proizvodnje: "Petridis"- 

Grčka,  sa opalnim difuzorom 

bele boje. Svetiljka se montira 

na plafonu u kupatilu i WC 

objekta po  rasporedu datom u 

prilogu grafičke 

dokumentacije a povezana je 

instalacionim kablom N2Xh-J-

Y-3x1,5mm², 1kV,Cu, koji se 

postavlja u zidu ispod maltera. 

Pozicija obuhvata kompletno 

postavljanje i povezivanje 

svetiljke što ukupno iznosi:  

kom 6     

5 Isporuka, postavljanje i 

povezivanje reflektorske  

svetiljke ekvivalentne 

tipu:"March", proizvodnje: 

"Petridis"- Grčka. Svetiljka se 

montira na fasadi objekta po 

rasporedu datom u prilogu 

grafičke dokumentacije a 

povezana je instalacionim 

kablom N2XH-Y-3x1,5mm², 

1kV,Cu, koji se postavlja u 

zidu ispod maltera. Pozicija 

obuhvata kompletno 

postavljanje i povezivanje 

svetiljke što ukupno iznosi:  

kom 5     
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6 Isporuka, postavljanje i 

povezivanje panik svetiljke 

ekvivalentne tipu:"GR-110", 

proizvodnje: "Olympia 

electronics"- Grčka,  sa 

autonomijom rada 3h. 

Svetiljka se montira na 

plafonu po rasporedu datom u 

prilogu grafičke 

dokumentacije a povezana je 

instalacionim kablom PP-Y-

3x1,5mm², 1kV,Cu, koji se 

postavlja u zidu ispod maltera. 

Pozicija obuhvata kompletno 

postavljanje i povezivanje 

svetiljke što ukupno iznosi:  

kom 7     

C.    SVETILJKE  

UKUPNO: 

  SVETILJKE  UKUPNO:         

      

D.    PREKIDAČI  I  

PRIKLJUČNICE 

          

1 Isporuka, nabavka i 

postavljanje običnih 

monofaznih priključnica 

ekvivalentnih tipu: 

"KAPTIKA" - Legrand, 2P+E, 

10/16A, 250V,  bele boje. 

Monofazne priključnice se 

postavljaju u zidu u prizemlju 

objekta na određenoj visini 

prema rasporedu datom u 

grafičkoj dokumentaciji i 

povezane su instalacionim 

kablom N2XH-Y-3x2,5mm², 

1kV,Cu, koji se postavlja u 

zidu ispod maltera. Pozicija 

obuhvata: PVC razvodne 

kutije Ø60mm, kleme i ostali 

potreban materijal za ugradnju 

što ukupno iznosi:  

kom 8     
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2 Isporuka, nabavka i 

postavljanje "OG" monofazne 

priključnice ekvivalentne tipu: 

"Plexo" - Legrand, 2P+E, 

10/16A, 250V,  bele boje. 

Monofazna priključnica se 

postavlja u zidu u magacinu  

na određenoj visini prema 

rasporedu datom u grafičkoj 

dokumentaciji i povezana je 

instalacionim kablom N2XH-

Y-3x2,5mm²,1kV,Cu, koji se 

postavlja u zidu ispod maltera. 

Pozicija obuhvata: PVC 

razvodne kutije Ø60mm, 

kleme i ostali potreban 

materijal za ugradnju što 

ukupno iznosi:  

kom 3     

3 Isporuka, nabavka i 

postavljanje običnih 

jednopolnih instalacionih 

prekidača ekvivalentnih tipu: 

"KAPTIKA" - Legrand, 

10AX, 6A, 250V, bele boje. 

Instalacioni prekidači se 

postavljaju u zidu u prizemlju 

objekta na određenoj visini 

prema rasporedu datom u 

grafičkoj dokumentaciji a 

povezani su instalacionim 

kablom N2XH-Y-

3x1,5mm²,1kV,Cu, koji se 

postavlja u zidu ispod maltera. 

Pozicija obuhvata: PVC 

razvodne kutije Ø60mm, 

kleme i ostali potreban 

materijal za ugradnju što 

ukupno iznosi:  

kom 5     



 

13 

4 Isporuka, nabavka i 

postavljanje naizmeničnih 

instalacionih prekidača 

ekvivalentnih tipu: 

"KAPTIKA" - Legrand, 

10AX, 6A, 250V, bele boje. 

Instalacioni prekidači se 

postavljaju u zidu u prizemlju 

objekta na određenoj visini 

prema rasporedu datom u 

grafičkoj dokumentaciji a 

povezani su instalacionim 

kablom N2XH-Y-

3x1,5mm²,1kV,Cu, koji se 

postavlja u zidu ispod maltera. 

Pozicija obuhvata: PVC 

razvodne kutije Ø60mm, 

kleme i ostali potreban 

materijal za ugradnju što 

ukupno iznosi:  

kom 3     

5 Isporuka, nabavka i 

postavljanje seriskih 

instalacionih prekidača 

ekvivalentnih tipu: 

"KAPTIKA" - Legrand, 

10AX, 6A, 250V, bele boje. 

Instalacioni prekidači se 

postavljaju u zidu u prizemlju 

objekta na određenoj visini 

prema rasporedu datom u 

grafičkoj dokumentaciji a 

povezani su instalacionim 

kablom N2XH-Y-

3x1,5mm²,1kV,Cu, koji se 

postavlja u zidu ispod maltera. 

Pozicija obuhvata: PVC 

razvodne kutije Ø60mm, 

kleme i ostali potreban 

materijal za ugradnju što 

ukupno iznosi:  

kom 2     
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6 Isporuka, nabavka i 

postavljanje jednopolnih "OG" 

instalacionih prekidača 

ekvivalentnih tipu: "Plexo" - 

Legrand, 10AX, 6A, 250V, 

bele boje. Instalacioni 

prekidači se postavljaju u zidu 

u prizemlju objekta na 

određenoj visini prema 

rasporedu datom u grafičkoj 

dokumentaciji a povezani su 

instalacionim kablom N2XH-

Y-3x1,5mm²,1kV,Cu, koji se 

postavlja u zidu ispod maltera. 

Pozicija obuhvata: PVC 

razvodne kutije Ø60mm, 

kleme i ostali potreban 

materijal za ugradnju što 

ukupno iznosi:  

kom 3     

7 Isporuka, nabavka i 

postavljanje naizmeničnih 

"OG" instalacionih prekidača 

ekvivalentnih tipu: "Plexo" - 

Legrand, 10AX, 6A, 250V, 

bele boje. Instalacioni 

prekidači se postavljaju u zidu 

u prizemlju objekta na 

određenoj visini prema 

rasporedu datom u grafičkoj 

dokumentaciji a povezani su 

instalacionim kablom N2XH-

Y-3x1,5mm²,1kV,Cu, koji se 

postavlja u zidu ispod maltera. 

Pozicija obuhvata: PVC 

razvodne kutije Ø60mm, 

kleme i ostali potreban 

materijal za ugradnju što 

ukupno iznosi:  

kom 6     
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8 Isporuka, nabavka i 

postavljanje instalacionog 

"KIP"-prekidača 

ekvivalentnog tipa: 

"KAPTIKA" - Legrand, 16A, 

250V,  bele boje. Prekidač 

"KIP" se postavlja u zidu u 

kuhinji  prizemlja objekta za 

potrebe bojlera na određenoj 

visini prema rasporedu datom 

u grafičkoj dokumentaciji i 

povezan je instalacionim 

kablom PP-Y-

3x2,5mm²,1kV,Cu, koji se 

postavlja u zidu ispod maltera. 

Pozicija obuhvata: PVC 

razvodne kutije Ø60mm, 

kleme i ostali potreban 

materijal za ugradnju što 

ukupno iznosi:  

kom 1     

9 Isporuka, nabavka i 

postavljanje instalacionih 

ugradnih razvodnih PVC-

kutija Ø78mm i 

(100x100)mm, za potrebe 

kompletnih električnih 

instalacija objekta. Razvodne 

kutije se postavljaju u malteru 

prema rasporedu datom u 

prilogu grafičke 

dokumentacije. Pozicija 

obuhvata nabavku i 

postavljanje: PVC razvodnih 

kutija čija se količina uzima 

paušalno i iznosi:  

paušal. 1     

10 Isporuka, nabavka i 

postavljanje "TOTAL STOP" 

prekidača ekvivalentnih tipu: 

"Plexo" - Legrand, 10AX, 6A, 

250V, bele boje. Prekidači se 

postavljaju na zidu u magacinu 

pored vrata na određenoj visini 

prema rasporedu datom u 

grafičkoj dokumentaciji a 

povezani su instalacionim 

kablom N2XH-Y-

3x1,5mm²,1kV,Cu, koji se 

postavlja u zidu ispod maltera. 

Pozicija obuhvata: PVC 

razvodne kutije Ø60mm, 

kleme i ostali potreban 

materijal za ugradnju što 

ukupno iznosi:  

kom 3     

D.    PREKIDAČI  I  

PRIKLJUČNICE 

PRIKLJUČNICE  I  

PREKIDAČI  UKUPNO: 
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                      РЕКАПИТУЛАЦИЈА         

А.  НАПОЈНИ  ВОДОВИ  УКУПНО:      

Б.  РАЗВОДНИ  ОРМАН  И  ПОТАБЛА  

УКУПНО: 

     

Ц.  СВЕТИЉКЕ  УКУПНО:      

Д.  ПРЕКИДАЧИ  И  ПРИКЉУЧНИЦЕ  

УКУПНО: 

     

  ЕЛЕКТРИЧНЕ  

ИНСТАЛАЦИЈЕ  

УКУПНО: 

      

  цене  

дати  

без  

ПДВ-а 

   

 

 

 

 

В. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ИЗРАДЕ ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ 

МРЕЖЕ  НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 
 

 

р.

б. 

О П И С ј.ме

ре 

количи

на 

јед. 

цена 

укупно без 

пдв-а 

1.

0. 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ         

      
      
1.

2. 

Mašinski iskop zemlje za kanalske rovove 

van objekta u  terenu III kategorije, sa 

odbacivanjem iskopanog materijala na 1,0 

m od ivice s jedne strane rova. Iskop od 

objekta do  kanalizacione šahte.  

Prosečna dubina iskopa je 1,10 m , a širina 

rova je 0,70m.  

Pre polaganja cevi dno mora biti 

poravnato, a bočne strane pravilno 

odsečene. 

U cenu iskopa uračunati obeležavanje, 

osiguranje rova od  obrušavanja i 

eventualno  crpljenje vode iz rova. 

Obračun po m3 iskopanog rova. 

m3 11,55   

      
1.

4. 

Nabavka transport i ubacivanje peska u rov 

sa planiranjem i razastiranjem ispod, iznad 

i pored cevi sa podbijanjem oko cevi  u 

ukupnom sloju od 10+D+10cm, kao i ispod 

rezervoara. Obračun po m3 ugrađenog 

peska. 

m3 2,10   
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1.

5. 

Zatrpavnje rova probranim materijalom od 

iskopa, sitnije granulacije bez kamenja u 

slojevima debljine 30 cm sa nabijanjem do 

potrebne zbijenosti. Cenom je obuhvaćen 

transport duž trase rova, ubacivanje u rov, 

razastiranje u slojevima i nabijanje kao i 

izrada. 

Obračun po m3 zatrpanog rova. 

m3 11,55   

      
1.

0. 
UKUPNO GRADJEVINSKI RADOVI     TOTAL 

1: 

  

      
2.

0. 
SANITARNA VODOVODNA MREŽA         

      

2.

2. 

Nabavka cevi i izrada vodovodne mreže od 

PPR cevi u svemu prema projektu, opštem 

opisu i uputstvu nadzornog organa.  

U cenu cevne mreže uračunati sve potrebne 

fazonske komade, pripremno završne 

radove, prenos materijala, izrada i 

zatvaranje žljebova ili montiranje na 

obujmicama, kukama i konzolama, 

probijanje rupa u zidovima, međuspratnim 

konstrukcijama, , sečenje cevi, spajanje, 

davanje pada, izolacija cevi po projektu ili 

zahtevu nadzornog organa, pregled vodova 

i privremeno zatvaranje otvora cevi radi 

ispitivanja. 

Cenom takođe obuhvatiti i montažu i 

demontažu potrebne radne skele gde visina 

ugradnje to zahteva  

Obračun po m1 izvedene mreže. 

    

 Ø 15 m' 15,00   

 Ø 20 m' 26,00   

      
2.

3. 

Nabavka i izrada izolacije vodovodnih cevi 

u žljebovima zidova paronepropusnom 

profilisanom izolacijom na bazi sintetičkog 

kaučuka debljine 4 mm. Cenom obuhvatiti 

lepljenje izolacije i obradu samolepljivom 

trakom.Obračun po m1 izolovane mreže. 

    

 Ø 15 m' 15,00   

 Ø 20 m' 26,00   

      
2.

4 

Nabavka i montaža propusnih ventila sa 

navojnim spojem za NP10.Obračun po 

komadu. 

    

 Ø 15 kom 10,00   

 Ø 20 kom 3,00   
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2.

5. 

Izvršiti ispitivanje nepropustljivosti 

vodovodne mreže, pod probnim 

hidrauličkim pritiskom u svemu prema 

propisima. Probni pritisak  ne može biti 

manji od 12 bara.Obračun po m1 ispitane 

mreže. 

m' 41,00   

      
2.

0. 
UKUPNO SANITARNA VODOVODNA 

MREŽA 

    TOTAL 

2: 

  

      

            

4.

0. 
KANALIZACIONA MREŽA         

            

4.

1. 

Nabavka, transport i izrada kanalizacione 

mreže od PVC cevi sa potrebnim 

fazonskim komadima, za  unutrašnju 

instalaciju u zavisnosti od mesta ugradnje. 

U cenu uračunati i sav potreban spojni 

materijal, kao i potrebnu skelu za ugradnju 

na visini gde je to potrebno. 

Obračun po m izvedene mreže.                                                      

    

 Ø110 mm m' 31,00   

 Ø50 mm m' 9,00   

      
4.

2. 

Nabavka , transport i izrada PVC slivnika 

Ø50 . Cenom obuhvatiti i sav potreban 

spojni materijal. 

Obračun po komadu. 

kom 2,00   

      
4.

3. 

Ispitivanje kanalizacione mreže na 

propustnost i vododrživost 

spojeva.Obračun po m1 ispitane mreže. 

m' 40,00   

      
4.

0. 
UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA     TOTAL 

4. 

  

      

      

      

      

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

      

      

1.

0. 
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ     TOTAL 

1: 

  

2.

0. 
САНИТАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА     TOTAL 

2: 

  

4.

0. 
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА     TOTAL 

4. 

  

    УКУПНО :   
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КОНАЧНИ ОБРАЧУН СВИХ РАДОВА: 

 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А (А + Б + В) 
 

ПДВ _____% 
 

УКУПНО СА ПДВ-ОМ 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

Доказ: 

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

надлежног Привредног суда: 

 

2) Да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

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; 

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 законских 

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). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија  да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне јединице локалне самоуправе да је измирио обавезе 

по основу изворних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
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обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Доказ: 

Попуњена Изјава понуђача која је саставни део конкурсне документације. Изјава 

мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

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

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

 

1) Услов: Да понуђач  располаже неопходним финансијским капацитетом, потребно је 

је да је понуђач у претходне две извештајне године (2016. и 2017.) имао укупне  

приходе од обављања делатности која је предмет јавне набавке у вредности од 

најмање 2.000.000,00 динара (укупно за све године без ПДВ-а). 

 

Доказ: 

Извештај о бонитету, издат од стране надлежног органа за последње две извештајне 

године или биланс стања. 

Овај доказ, односно услов понуђач треба да испуни самостално у случају да 

понуду подноси самостално или са подизвођачем, док код заједничког наступа у 

групи понуђача,  услов испуњавају кумулативно сви учесници. 

 

2) Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом, потребно је да је 

понуђач у последње две године (2017. и 2016. година) обавио најмање 1 посао у 

вредности процењене вредности предмета ове јавне набавке - најмање вредности 

1.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

Доказ: 

Понуђач као доказ за испуњеност овог услова подноси фотокопију уговора о извођењу 

радова или референц листу са овереном потврдом наручилаца о вредности извршених 

уговора. 

Овај доказ, односно услов понуђач треба да испуни самостално у случају да 

понуду подноси самостално или са подизвођачем, док код заједничког наступа у 

групи понуђача,  услов испуњавају кумулативно сви учесници. 

 

 

Испуњеност обавезних услова из члана 75. ст. 1. тачка 1 - 4 Закона за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 

Изјаве, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке. 

Испуњеност услова да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из 

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

средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

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

 

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

страницама надлежних органа. 

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре нису дужни да подносе доказе о испуњености обавезних услова из 

чл.  75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона. 

 

Наручилац не може одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

 

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

уместо доказа, приложити 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. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због 

тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата  по прописима 

државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 

то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року. 
 

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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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач_______________________________________________________________у 

поступку јавне набавке мале вредности радова - II фаза реконструкције и адаптације 

помоћног објекта у РЈ Тешица, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

 Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је 

на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

 Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 

државе када има седиште на њеној територији); 

 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________________________ 

у поступку јавне набавке мале вредности радова - II фаза реконструкције и адаптације 

помоћног објекта у РЈ Тешица, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

• Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

• Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

• Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуде; 

• Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији). 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. 

ЗАКОНА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

Понуђач_________________________________________________________________у 

поступку јавне набавке мале вредности радова - II фаза реконструкције и адаптације 

помоћног објекта у РЈ Тешица поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

Место:_____________                                                                  Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 
1. Подаци о језику на којем понуда треба да буде састављена 

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 

језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 

документа на српски језик. 

 

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 

 

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

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

први пут отвара.  

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

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

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

Понуду доставити на адресу:  

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, 

Алексинац, ул. Момчила Поповића бр. 156, 18220 Алексинац, са назнаком: ,,Понуда 

за јавну набавку мале вредности - радови - II фаза реконструкције и адаптације 

помоћног објекта у РЈ Тешица - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.09.2018. 

године у 10,30 часова. 

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

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум пријема 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. 

    
Понуда мора да садржи: 

 Попуњен, потписан и печатиран образац понуде; 

 Попуњен образац структуре цене 

 Попуњен, потписан и печатиран модел Уговора; 

 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о независној понуди; 

 Попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве понуђача о испуњености 

услова из чл. 75. Закона; 

 Попуњен, потписан и печатиран образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 

75. став 2. Закона; 

 Доказ финансијског капацитета; 

 Доказ пословног капацитета; 

 Потврда о обиласку терена оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца. 

 

 

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 
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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: Установа социјалне 

заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, Момчила Поповића 

бр.156, 18220 Алексинац, са назнаком: 

,,Измена понуде за јавну набавку мале вредности - радови - II фаза 

реконструкције и адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица - НЕ ОТВАРАТИ“, 

  или 

 „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - радови - II фаза 

реконструкције и адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица - НЕ ОТВАРАТИ“,  

  или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - радови - II фаза 

реконструкције и адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица - НЕ ОТВАРАТИ“,  

  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности - радови - II фаза 

реконструкције и адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица - НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

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

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

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

своју понуду. 

 

6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

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

заједничких понуда. 

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

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

 

7. Понуда са подизвођачем 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

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

извршити преко подизвођача.  

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

извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

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

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

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 
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8. Заједничка понуда 
 

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке о: 

1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

2. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Носилац посла је дужан да: 

1.  На Обрасцу понуде наведе опште податке о свим понуђачима из групе понуђача; 

2.  За сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова у складу 

са чланом 80. Закона. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

 
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 

 

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

 Плаћање се врши у року до 45 дана од окончања свих радова и њихове  целовите 

спремности за употребу, односно извршене примопредаје. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 Понуђачи не могу да захтевају аванс. 

 

9.2. Захтев у погледу рока за извршење радова 

 

Рок за извршење радова одређују понуђачи својим понудама. 

Максимални рок за завршетак радова износи 35 (тридесетпет) календарских дана од дана 

увођења у посао. 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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

понуђача продужење рока важења понуде. 

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

 

10. Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 

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

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

за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

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

чланом 92. Закона. 

 

11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине,  заштити при 

запошљавању, условима рада и сл, а који су везани за извршење уговора о јавној 

набавци 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства надлежног 

за финансије. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству надлежном за послове пољопривреде и заштите животне 

средине. 
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

надлежном за питања  рада, запошљавања, борачка и социјална питања. 

 

12. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, Алексинац, 

Момчила Поповића бр.156, 18220 Алексинац или путем електронске поште на 

javne.nabavke@gcjelenac.com тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити 

у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатне 

информације или појашњења конкурсне документације“ 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

 

13. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 

односно његовог подизвођача 

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

односно његовог подизвођача (у складу са чланом 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву.  

 

14. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на 

списку негативних референци 

 

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

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

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде 

додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  од 

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

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

рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 
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15. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 

 

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија биће дужан да у року од 8 (осам) 

дана од дана закључења Уговора достави бланко сопствену меницу као гаранцију за добро 

извршење посла.  

Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено 

уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла 

и са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 

са потписом или потписима са картона депонованих потписа.  

 

Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока 

извршења предметне набавке. 

 
 

16. Врста критеријума за доделу уговора 

 

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена 

 

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом 

 

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

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. 

 

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

  
19. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача 

 

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

или пословно удружење у њихово име.  

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



 

31 

захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 

за заштиту права се доставља непосредно Наручиоцу, електронском поштом на: 

javne.nabavke@gcjelenac.com или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: 

Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац, 

Алексинац, Момчила Поповића бр.156., 18220 Алексинац. Захтев за заштиту права се 

може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим 

уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 

обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема 

захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда.  

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

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

(пет) дана од дана пријема одлуке.  

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

поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

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

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу 

од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на 

број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о 

броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: 

ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.   

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама 138 - 167. Закона. 

 

21. Рок у којем ће бити закључен уговор 

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

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

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

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр __________ од _______2018. године за јавну набавку мале вредности – радови 

II фаза реконструкције и адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица 

 

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, 

функција 

 

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име 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. ПОНУДА ЗА ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - РАДОВИ - II 

ФАЗА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И АДАПТАЦИЈЕ ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА У РЈ 

ТЕШИЦА 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Гарантни рок  

 

 

 

Рок за извршење радова (максимално 35 

календарских дана од дана увођења у посао) 

 

 

 

 

Датум                                                                                 Понуђач 

             М. П.  

    __________________________                                             _____________________ 

  

  

 

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

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 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 печатом оверити образац понуде. 

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

образац понуде за сваку партију посебно. 
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НАПОМЕНА: Обавезно је попунити, потписати и печатирати модел уговора. 

 
VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
Установа социјалне заштите 

Геронтолошки центар "Јеленац"     

            Алексинац 

Број: ______ 

Датум: _______ 
 

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА 

Закључен дана _________2018. године 

између: 

 

1. Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац (у даљем 

тексту НАРУЧИЛАЦ) кога заступа директор Драган Веселиновић сa једне стране, 

Адреса: Алексинац, ул. Момчила Поповића бр. 156, 18220 Алексинац 

ПИБ: 100313312 

Матични број: 07187556 

Текући рачун: 840-597667-75 

 

и 

 

2.  _______________________________________________________ (у даљем тексту: 

ИЗВОЂАЧ) кога заступа ____________________________________________________ са 

друге стране  

Адреса: _____________________________________________________ 

ПИБ: ____________________ 

Матични број: ______________ 

Текући рачун: ___________________ 

Контакт телефон: ________________ 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора су радови у вези са спроведеним поступком јавне набавке мале 

вредности бр. 18/18  -  II фаза реконструкције и адаптације помоћног објекта у РЈ Тешица 

и Понудом Извођача бр. ______ од _________. 

Члан 2. 

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца изведе радове из члана 1. овог Уговора, а у 

свему према својој понуди бр. ________ од ____________.  Укупна цена понуде без ПДВ-а 

износи __________ РСД, а са обрачунатим ПДВ-ом  износи __________ РСД. 

Цена обухвата вредност рада, материјала, услуга, трошкове организације градилишта, 

осигурања и све остале зависне трошкове неопходне за извршење предметних радова. 

 

Члан 3. 
Плаћање се врши у року до 45 дана од окончања свих радова и њихове  целовите 

спремности за употребу, односно извршене примопредаје. 

Извођач не може тражити аванс. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача. 

 

Члан 4. 
Радове из члана 1. овог Уговора, Извођач је дужан да изврши у року од _____ дана од дана 

увођења у посао од стране Наручиоца. 

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове целовите спремности за технички 
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преглед, што Надзорни орган константује грађевинским дневником. 

У случају да Извођач није у могућности да поштује предвиђени рок за завршетак радова, 

обавезан је да уведе више извршилаца, без права да захтева повећање трошкова и посебне 

накнаде. 

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања 

ванредних догађаја (временске прилике и сл.), који се у време закључења уговора нису 

могли предвидети и за које Извођач није крив. Наступање, трајање и престанак ванредних 

догађаја и околности Извођач уписује у грађевински дневник и о тим околностима 

писмено извештава Наручиоца. 

Ако Извођач својом кривицом касни са извршењем својих обавеза, Наручилац има право 

да умањи Извођачево потраживање по овом Уговору за 0,5% за сваки дан његовог 

кашњења. 

 

Члан 5. 

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим и 

техничким прописима, описом предмета набавке из конкурсне документације и овим 

уговором. 

Извођач се обавезује : 

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту 

врсту посла и у року.  

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног 

материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова; 

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права 

на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену 

динамику; 

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење 

складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности 

према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, 

и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова 

кориснику и Наручиоцу;            

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду; 

- да омогући вршење стручног надзора на објекту; 

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, 

који регулишу ову област; 

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу 

извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, 

изврши поправку или поновно извођење радова; 

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је 

спреман за њихов пријем; 

- да сноси трошкове накнадних прегледа Надзорног органа радова уколико се утврде 

неправилности и недостаци; 

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању 

недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 

дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца. 

 

Члан 6. 

Извођач је дужан да у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора достави бланко 

сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла.  

Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и 

потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављено 

уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, на име доброг извршења посла 

и са назначеним износом од 10% вредности уговора без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од 

стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају 

промене лица овлашћеног за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. 
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Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 

са потписом или потписима са картона депонованих потписа.  

Рок важења сопствене менице мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи од рока 

извршења предметне набавке. 

 

Члан 7. 

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних обавеза 

Извођача одређивањем Надзорног органа. Наручилац ће обавестити Извођача о одређеном 

Надзорном органу, у року од 3 (три) дана од дана одређивања. 

Надзорни орган је дужан да без одлагања уведе Извођача у посао, по закључењу уговора. 

 

Члан 8. 

Све измене, допуне као и раскид овог уговора могу се вршити у писаној форми уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 9. 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно, у противном надлежан је Привредни суд у Нишу. 

 

 

Члан 10. 

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

облигационим односима. 

Члан 11. 

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац и Извођач 

задржавају по 3 (три) примерака. 

 

      ИЗВОЂАЧ :                                                                                      НАРУЧИЛАЦ: 

                                                                                                                    ДИРЕКТОР, 

    ________________                                                                       Драган Веселиновић        

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________ 

________________________________________________________, доставља укупан износ 

и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У 

ДИНАРИМА 

  

  

  

  

  

  

 

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: М.П. Потпис понуђача 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона, ____________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ даје:  

 

                                                         (Назив понуђача) 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности – радови - II фаза реконструкције и адаптације 

помоћног објекта у РЈ Тешица 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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

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

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X  ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ТЕРЕНА 

 

 

 

ПОТВРДА 

 

 

 

 Понуђач __________________________________________________, са седиштем у 

____________________________, по претходној пријави коју је поднео Наручиоцу и 

обавештењу Наручиоца, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет 

јавне набавке и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.  

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис 

   

 

 

 

 

 

За Наручиоца: _______________________      М.П. 

 (п о т п и с) 

 

 

 

Напомена: Обилазак локације је обавезан који понуђачи морају да испуне како би понуда 

била прихватљива. Образац потписује овлашћени представник понуђача односно 

овлашћени члан групе понуђача и представник Наручиоца. 

 

 
 
 
 

 


